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பி	நண்பன்

நிரலாக்கம்	என்றால்	என்ன	?
எண்கள்
சரங்கள்	(Strings)
தரவைமப் கள்	(Collections)
நிரல்பாகங்கள்
எண்வைக	தரவைமப் கள்
இ.2	தமிழ்க்	கணிைமச்	ெசாற்கள்
இ.3	ெதாடர் க க்
இந்தப்	 த்தகம்	 RubyKin.com	 என்ற	 ஆங்கிலப்	 த்தகத்தின்	 தமிழ்
ெமாழியாக்கம்
வா ங்கள்,	இந்தப்	பயணத்ைதத்	ெதாடரலாம்!
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நாம்	 நண்பர்க டன்	 உைரயாட,	 பழக,	 ேபச் ெமாழி	 ேதைவ.	 அைதப்ேபால,
கணினி டன்	 உைரயாட,	 பழக	 நமக் 	 என்ன	 ேதைவ	 ?	 என்ற	 ேகள்விக்கான
விைடேய	 நிரலாக்கம்.	 ஆைண	 என்ப 	 பின்பற்றி	 நடக்க	 ேவண் ய	 விதி	 என்
ெபா ள்.	ஆைண	என்பைதக்	கட்டைள	 (‘command’)	என் ம்	ெசால்லலாம்.	நிரல்
என்ப 	கணினி	இயங்கேவண் ய	ஆைணகளின்	ெதா ப் ,	அவ்வள 	தான்.

ஒ 	 வீட்ைட	 எப்ப க்	 கட்ட	 ேவண் ம்	 என் 	 ெசால்லத்	 ேதைவப்ப ம்
லவைரபடத்ைதப்	(blueprint)	ேபான்ற ,	இவ்வாைணகள்.	 லவைரபடம்	இன்றிக்

கட் டத்ெதாழிலாளிக் ,	 கட் மானி	 (கட் ட	 வ வைமப்பாளரின்(architect)யின்
ேதைவைய	அறிய	இயலா .	நிரல்	இல்லாமல்,	கணினிக் 	என்ன	ெசய்வ 	என்ற
ெதரியா .

உங்கள்	ேதைவக்ேகற்ப	நிரைல	உ வாக் ம்	ெசயேல,	நிரலாக்கம்.

நிரலாக்க	உத ம்	ெமாழிையக்,	கணினிெமாழி	எனலாம்.

நிரல்ெமாழிையக்	 கற்ப ,	 மனிதர்கள்	 ேப ம்	 ெமாழிகைளக்	 கற்பைதப்
ேபான்ற தான்	 .	 தலில்	 அ ப்பைடக்	 களில்	 (அ,	 ஆ,	 இ..)	 இ ந்
ெதாடங் ேவாம்.	அக் கைளக்	ெகாண் 	ெசாற்கள்,	ெசாற்ெறாடர்கள்	 மற் ம்
கணினிையப்	 பணிக்க	 நாம்	இட	 ேவண் ய	 கட்டைளகள்	வைர	 ப ப்ப யாக	 நாம்
எளிதில்	கற்க	 ம்.

உங்கள்	கணினியிடம்	 “ஒ 	படம்	எ ”,	இல்ைல	 “ஞாயி 	மாைல	 5	மணி	அளவில்
என்ைன	 எ ப் ”	 என் 	 ெசான்னால்	 அதற் ப்	 ரி மா	 ?	 ேநராகச்	 ெசான்னால்
ரியா .	காரணம்	கணினியில்	அதற் 	ஒ 	தனிப்பட்ட	ெமாழிேய	 ரி ம்	-	இதைன
“machine	 language”	 இயந்திர	 ெமாழி	 என் 	 றலாம்.	 சராசரியாக	 இப்ப க்
கணினியிடம்	ேப வதற் 	இயந்திர	ெமாழி	என்ப 	பதில்	கணினி	நிரலாக்க	ெமாழி
மிக	 க்கியமான .

கணினி	சற் 	ெசல்ல	 நாய்க் ட் 	 ேபால	 நடக் ம்;	 நல்ல	 ேதாழைம,	 நட் 	எல்லாம்
அளிக் ம்	 ஆனால்	 அதைன	 ஒன் 	 ெசய்ய	 ைவக்கேவண் ம்	 என்றால்	 ப ப்
ப யாகச்	 ெசால்லிக்	 ெகா க்க	 ேவண் ம்.	 அயல்	 ெமாழிகள்	 -	 கிேரக்கம்,
இ ப்பானியம்,	 சீனம்,	 பிெரஞ் ,	 ஆங்கிலம்	 -	 ேபால	 கணினியி ம்	 நிரலாக்க



ெமாழிகள்	 பல	 உள்ளன.	 இந்த	 ெமாழிகளில்	 உள்ள	 ெபா 	 அம்சங்கள்	 ேபாலேவ
கட்டைள	(imperative),	ெசயல்ேநாக் 	(functional)	மற் ம்	ெபா ள்ேநாக் 	(object
oriented)	கணினி	ெமாழிகளி ம்	ெபா 	அம்சங்கள்	உள்ளன.

இந்தப்	 த்தகம்	உங்க க் 	 பி	கணினி	ெமாழி	கற் க்ெகாள்ள	உத ம்;	இந்தத்
ேதர்ச்சி	வ ங்காலத்தில்	மற்ற	கணினி	ெமாழிகைளக்கற்கப்	பயனளிக் ம்.

இந்தப்	 த்தகத்தில்	 தல்	அத்யாயங்கள்	 பின்வ ம்	அத்தியாயங்கைள	 ெதளி
ப த் ம்	 வைகயில்	 அதிகமான	 சிக்கல்	 அளவில்	 அைமக்கப்பட் ள்ள .	 நாம்
இப்ேபா 	எளிதான	சில	சிந்தைனக டன்	ெதாடங் ேவாம்.

எண்,	ெமய்ெயண்,	சரம்…	ேபான்ற	அ ப்பைட	வைககள்

படம்	 1.1.:	 ேசாடாவில்	 ஐ கிரீம்	 -	 ஜிகிர்தண்டா	 ேபான்ற	 ளிபானமாக	இ க் ம்
நிரலாக்கம்

நிரல்	 எ வ க் 	 ன்	 நம்ம	 தர 	 மதிப் கைள	 பற்றி	 அறிந் 	 ெகாள்ளவ
க்கியம்.	 பி	ெமாழியில்	எண்கள்	இரண் 	வைகயில்	அைம ம்;	 Integer	என்

ெசால்லப்ப ம்	 	 எண்கள்	 -	 தசம	 ள்ளி	 இல்லாமல்	 ைமயான	 மதிப்ைப
றிக் ம்	 எண்கள்	 ஒ 	 வைக.	 மற்றைவ	 தசம	 எண்கள்	 என்ற	 floating	 point

numbers	-	இைவ	 ைம	இல்லாத	ப தி	எண்களாக	மட் ேம	அைம ம்	எண்கள்	-
இதைன	ெமய்ெயண்	என் ம்	ெசால்லலாம்.

உதாரணத்திற் 	 	எண்	என்ப 	 பியில்	இப்ப 	எ தலாம்:



1,	7,	0,	13,	2000

உதாரணத்திற் 	தசம	எண்	என்ப 	 பியில்	இப்ப 	எ தலாம்:

1.2,	3.14,	5.12345,	0.35

	 எண்	 என்ப 	 ள்ளி	 றியீைட	 ெகாள்ளாமல்	 உ ெவ க் ம்.	 தசம	 எண்
அல்ல 	 ெமய்	 எண்	 என்ப 	 ள்ளி	 றியீைட ம்	 எண்கள்	 ெகாண் 	 அைம ம்.
இதைன	 ம்மா	பார்த்தாேல	ெசால்லிவிடலாம்	-	ஜுஜுபி.
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கணினியில்	ஒ 	கட் ைர	எ தி,	 பதி 	ெசய் ம்	ெபா 	நாம்	ெசய் ம்	 ேவைல
கணினியில்	 சரம்	 உள்ளீ கைள	இ வ .	 சரி	 சரம்	 என்றால்	 என்ன?	 “ேமற்ேகாள்
றியீ க க் 	 உள்ேள	 இட்ட	 எ த் க்கள்	 எல்லாம்	 சரம்”.	 கைடசி	 வாக்கியம்

ேமற்ேகாள்	 றியீ க் ள்	உள்ளதால்	இ ம்	சரம்	என் 	ஆ ம்!	நீங்கள்	சரங்கைள
ஏற்ெகனேவ	பார்த்தி ப்பீர்கள்!

உதாரணத்திற் 	கீேழ	உள்ள	எச்சரிக்ைக	ெசய்தியில்	வ வ 	‘சரம்’:

படம்	1.2:	நிங்கள்	ேத ய	ஆவணம்	(ேகாப் )	கிைடக்கவில்ைல

இந்த	மாதிரி	ெவளியீ 	வ வதற் 	யாேரா	நிரலாளர்	ஒ வர்	“File	does	not	exist!”
என்ற	 ெசாற்கைள	 எ தி	 ேமற்ேகாள்	 றிக் ள்	 ேபாட் ச்	 சரம்	 என் 	 எ தி
இ ப்பார்.	 அதன்பின்	 உங்கள்	 ெசயலியில்	 ேதைவயான	 ேநரத்தில்	 இந்தச்
ெசயல்பா ,	சரம்	உங்க க் 	காட்ட	பட்ட .

சரம்	 என்ப 	 நிரலாக்கத்தில்	 ஒ 	 பன்	 ைட,	 அ க் 	 டப்பா	 ேபால	 -
ேதைவயான 	 எல்லாத்ைத ம்	 ஒ 	 ெபரிய	 ட்ைடயா	 கட்
ைவத் க்ெகாள்ளலாம்.	 சரம்	 என்ப 	 ைடையக்	 காட் ம்	 கயி க் 	 பதில்
ேமற்ேகாள்	 றிகைள	ெகாண்ட .	இந்த	மாதிரியான	சரங்களில்	நம்ம	ெசாற்கள்,
ெதாடர்கள்,	அல்ல 	 	 நீள	 ேகாப் கைள ம்	 ேசமித் 	ைவத் க்ெகாள்ளலாம்.
இேதா	நீங்கேள	பா ங்கேளன்



“என்ைன ம்	ேசர்த் க்ெகாள் ங்கள்!”

“அப்ப_என்ைன ம்_ டத்தான்”

“9-இ 	எண்	அல்ல	சரம்”

“ெபரிய	ெபரிய	பத்தி.◌ி ம்	 ரியாத

றியீ 	இதைன	அப்பரம்	விளக் ேவாம்."

இந்த	அத்தியாயத்தின்	 வில்	உங்க க் க்	கணினியில்	உள்ள	அ ப்பைடயான
இரண் 	 தர 	 வைககள்	 -	 எண்கள்,	 சரம்	 பற்றி	 கற் 	 ெகாண் ர்கள்	 என்
எண் கிேறன்.	 இப்ேபா 	 இவற்ைறப்	 பற்றி	 ேமேலாட்டமாக	 மட் மில்லாமல்	 சற்
ஆழமாகப்	பார்க்கலாம்.
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உங்க க் க்	 ட்டல்,	கழித்தல்,	ெப க்கல்,	வ த்தல்	எல்லாம்	ெதரி மா	?	சபாஷ்,
பி	ெமாழிக் ம்	அெதல்லாம்	ெதரி ம்!

2	+	2	=>	4			

		

9	-	3	=>	6			

		

2	*	3	=>	6			

		

4	/	2	=>	2			

ெசயல்பா 	=	Operation	ஏரணம்	=	logic

பி	கணித,	ஏரணச்	ெசயல்பா கைளச்	ெசய் ம்	ஆற்றல்ெபற்ற .	எ.கா.

-+	 ட்டல்

–	கழித்தல்

->	ெபரியதா?

-<	சிறியதா?

4	>	2	=>	true	(	ெமய்	)			
		

7	<	2	=>	false	(ெபாய்	)			
		

3	>=	3	=>	true	(	ெமய்	)			
		

0	<=	1	=>	true	(	ெமய்	)			

இக்கட்டைளகைள	 பி	 இயக்கியில்	 நீங்கள்	 ெசயல்ப த்த,	 பிைய	 உங்கள்
கணினியில்	நி வ	ேவண் ம்.
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நீங்கள்	 OS	 X	 இைண	 பயன்ப த் கிறீர்கள்	 என்றால்,	 அதில்	 பி	 ஏற்கனேவ
நி வப்பட் க் ம்.	 இப்ேபா 	 உங்க ைடய	 Terminal	 application	 திறக்க ம்.
இதைனக்	 கண் பி க்க	 திைரயின்	 வல 	 ேமல்	 ைலயில்	 உள்ள	 magnifying



glass( தக்	கண்ணா )	ெபாத்தாைன	அ த்த ம்.	 பின்	 Terminal	எனத்	தட்டச்
ெசய் 	 தலாவ 	 விைளைவத்	 ெதரி 	 ெசய்க.	 (இல்ைலெயனில்	 நீங்கள்
Applications	 -	 Utilities	 -	 Terminal	 என்பதன்	 ஊடாகச்	 ெசன் 	 இ 	 தடைவ
terminal	ல்	அ த்தித்	திறக்க	 ம்.)

படம்	 2.1:	 Terminal	 (கட்டைளகைள	 இ ம்	 ைனயம்)	 என்பைத	 Mac-OSX-ல்
திறக்க	இ வழி

நீங்கள்	Linux	பயனராக	இ ந்தால்,	ஒ 	shell	இைனத்	திறந் ,	irb	எனத்	தட்டச்
ெசய் 	enter	இைன	அ த்த ம்.	ேம ம்	நீங்கள்	Windows	பயனர்	என்றால்,	Ruby
ப தியி ள்ள	Start	Menuஇல்	உள்ள	fxri	இைனத்	திறக்க ம்.	 ன்றாம்	ெதரிவாக
Repl.it	 (http://repl.it/languages/Ruby)	 என்பதைனத்	 ேத ப்பார்க்க ம்.	இ 	 ஒ
அற் தமான	 இல வான	 க வி.	 இ 	 ேதடல்	 ெபாறிகளில்	 நிரலாக்கம்	 எ த
உங்கைள	அ மதிக்கிற .	இங் 	நி தல்	அவசியம்	இல்ைல.

அ த் 	 irb	என	 terminal	அல்ல 	 shell	திைரயில்	தட்டச் 	ெசய் 	 enter	இைன
அ த்த ம்.

IRB	என்றால்	என்ன?

IRB	 என்ப 	 Interactive	 Ruby	 Shell	 என்பதன்	 க்கம்	 ஆ ம்.	 IRB	 என்ப
உங்கள்	கணினியில்	உள்ள	ஒ 	சி 	இரகசிய	ேகாட்ைட	ேபான்ற .	 நீங்கள்	உங்கள்
IRB	 ழ்நிைலக்க ம்)	 கீழ்	 தரப்படமாதிரி	 சில	 எளிய	 கணகீ கைள	 தட்டச்
ெசய் 	 என்ன	 மாதிரியான	 ெவளியீ கைள	 கணணி	 த கின்ற 	 என்பைதப்
பார்க்க ம்.	அல்ல 	 யமாையப்	 பயன்ப த்தி	 Ruby	 பற்றி	அறிந் 	 ெகாள்ள ம்
ெவவ்ேவறான	கட்டைளகைளத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள ம்	 ம்.	IRB	ையத்	திறந்
(shell	 window	 அல்ல 	 www.repl.it/languages/Ruby	 பாவித் 	 திறக	 யற்சி
ெசய் 	பார்க்க ம்.

2	+	2			



		

4	<	7			

		

5	>	10			

		

7	/	4			

Arrows	=>	பற்றி	அறிய	ஆர்வமாக	உள்ளதா?	Ruby	ெபாறியியலாளர்கள்	இதைன
எண்ணிம	அைட 	 ராக்கட்	 என	அைழக்க	வி ம் வார்கள்.	 IRB ள்	 3	 +	 2	 என
தட்டச் 	ெசய்தாேலா	அல்ல 	ேவ 	வைகயான	காரணிகைள	உள்ளீ 	ெசய்தாேலா
எப்ேபா ம்	அ 	 ட் யால்	=>	 றிப்பிடப்பட்ட	ஒ 	மதிப்ைப	விைளவாக	த ம்.

/>	சி 	 ளி	கணிதம்

பி	 ேபான்ற	 நிரல்ெமாழிகள்	 பல	 மடங் 	 ெபரிய	 கணித	 கணக் கைள
இயக்கவல்ல .	 நமக் ச்	 சலிக் ம்	ஆனால்,	கணினி	 சலிக்காமல்,	 சைளக்காமல்
ேவைல	 ெசய் 	 விைட	 ெசால் ம்.	 இந்தப்	 பக்கத்தில்	 அ த் ,	 வ த்தல்மீதம்
(modulo),	 மற் ம்	 அ க் க் றி	 (exponent)	ஆகிய	 கணிதச்	 ெசயல்பா கைள
பி	எவ்வா 	ைகயாள்கிற 	என் 	பார்ப்ேபாம்!

அ க் க் றி

அ க் க் றி	 ஓர்	 எண்	 எவ்வள 	 ைற	 ெப க்கப்பட	 ேவண் ம்	 என் 	 ம்.
எ.கா.	2	ெப க்கல்	2	என்ப 	4.	4	ெப க்கல்	2	என்ப 	8.	அதாவ 	2^3	என்றால்	2
ெப க்கல்	2	ெப க்கல்	2	,	என்பதின்	விைட	8

அ க் க் றி	பற்றி	அறிந்தால்தான்,	 பியில்	நிரலாக்கம்	ெசய்யலாம்	என்றில்ைல.
பி	இரண் 	ெப க்கல் றிையக்	ெகாண் 	அ க் க் றிையக்	 றியி ம்.

2	**	3	=>	8			

		

3	**	2	=>	9			

		

10	**	3	=>	1000			

	#10	 ைற	10	 ைற	10!			

#	 றி,	 றிப் ைர	எ த	உத ம்

#	( பி	இக் றி	உள்ள	வரிையப்	ெபா ட்ப த்தா .)

வ த்தல்மீதம்



இயல்பான	கணிதச்	ெசயல்பா கள்	இல்லாமல்,	கணினியில்	வ த்தல்மீதம்	என்ற
ஒ 	ெசயல்பா 	உண் .	அச்ெசயல்பாட்ைட	%	 றிக் ம்.

இச்ெசயல்பா 	ஓர்	எண்ைண	மற்ெறா 	எண்ணால்	வ க் ம்	 ேபா 	கிைடக் ம்
மீதத்ைதத்	த ம்.	எ.கா.

-9	 என்ற	 எண்	 ன்றால்	 சரியாக	வ ப ம்,	அதாவ 	 மீதம்	 0.	அதனால்	 9	 %	 3
என்ப 	0.

-9	 என்ற	 எண்ைண	இரண்டால்	 வ த்தால்	அதாவ 	 மீதம்	 1.	அதனால்	 9	 %	 2
என்ப 	1.

பின்வ ம்	எ த் க்காட் கைள	 ய ங்கள்

8	%	2	=>	0			

		

9	%	2	=>	1			

		

9	%	5	=>	4			

வ த்தல்மீதம்	 மற் ம்	 அ க் க் றி	 சற் 	 சிக்கலாக	 இ ந்தால்	 கவைலபட
ேவண்டாம்.	நிரலாக்கம்	ெசய்ய	இைவ	கட்டாயமா	ேதைவயில்ைல.

தற்ேபாைதக் ,	கணினி	உங்க க்காகக்	கணித	ெசயல்பா கைளச்	ெசய் ம்	என்ற
அ ப்பைடையப்	 ரிந்தாேல,	சிறப் .

�������

கீழ்க்	 கண்ட	 பயிற்சி	 படங்கைள	 நீங்கள்	 தாளில்	 அல்ல 	 நிைனவில்	 தீர்
ெசய் ங்கள்.	பின் 	Ruby	shell	(IRB)-இல்	உள்ளிட் 	தீர் 	ெசய் 	பா ங்கள்.

1.	 2	+	3	+	5

2.	 10	-	3

3.	 9	/	3

4.	 4	*	2

5.	 4	**	2

அ த்த	கட்டத் ப்	பாடங்கைளக்	கீேழ	 யற்சி	ெசய் ங்கள்.



6.	 இதன்	11	%	5	விைட	என்ன	?

7.	 இதன்	14	%	3	விைட	என்ன	?

8.	 ஒ 	மாயாவி	அவன்	இ 	ைகயில்	இரண் 	எண்கைளக்	ெகாண்டவன்	 -	ஒ
எண்	 ஒற்ைறப்பைட	இரண்டாவ 	இரட்ைடப்	 பைட	 எண்.	இவன்	 உங்க க்
எந்தக்	ைகயில்	 எந்த	 எண்	 உள்ள 	 என் 	 ெசால்லமாட்டான்	 -	 modulo	 ‘%’
ெசய 	பயன்ப த்தி	இதைன	உங்களால்	கண்ெட க்க	 மா	?

������	��������:	���������	���	�������	‘%	2’	���
���������	�����	�������.



�������	(Strings)
வாழ்த் க்கள்	 ழந்ைதகேள!

எண்,	 சரம்	 எ ம்	 நிரலாக்கத்தின்	 அ ப்பைடத்	 ெதா திகளில்	 (blocks)
பாதிக் ேமல்	ெதரிந் 	ெகாண் ர்கள்

சரம்	என்றால்	என்ன	?

சரங்கள்	 என்பைவ	 ேமற்ேகாள்	 றிக க் (“)	இைடேய	இ க் ம்	 தகவல்	 (சில
ெசாற்கள்)	என்பைத	நிைனவில்	ெகாள் ங்கள்.	எ.கா.”தமிழ்,	ஒ 	சிறந்த	ெமாழி"

பியில்,	 நம்	 நண்பர்களாக	 ஆகிவிட்ட	 சரங்களின்	 மீ 	 கணிதச்
ெசயல்பா கைள ம்	 ெசய்யலாம்.	 உதாரணத்திற் ,	 சரத்ைத	 இவ்வா
ெப க்கலாம்:

"கப "	*	3			

		

=>	"கப 	கப 	கப "			

ேமல்	 றிப்பிட்டதில்,	 “கப ”	 ம் ைற	ெப க்கப்ப கிற 	.	 ����	3	என்பைதச்
ெசயல்ப த் ம்	 ேபா ,	 அ 	 உண்ைமயில்	 அந்தச்	 சரத்ைத	 ம் ைற	 ஒன்றாக
இவ்வா 	ேசர்க்கிற :

"கப 	"	+	"கப 	"	+	"கப 	"			

		

=>	"கப 	கப 	கப "			

3	+	3	+	3	=	9	என் ம்,	3	*	3	=	9	என் ம்	இ 	வைகயில்	எ தினா ம்	ஒேர	விைட
தான்	 வ ம்	 அல்லவா?	 அ 	 ேபாலத்தான்	 சரங்க க் ம்.	 இவ்வா 	 கணினி,
சரங்கைள	ஒன்றாக	இைணப்பைத,	ஒன்றிைணத்தல்	(அ)	ஒன்றிைணப் 	எனலாம்.

"நாய்	மற் ம்	"	+	" ைன"			

		

=>	"நாய்	மற் ம்	 ைன"			

ேமல்	 றிப்பிட் ள்ள	 உதாரணத்தில்	 இ 	 சரங்கள்	 உள்ளன;	 தலாவ 	 “நாய்
மற் ம்”,	இரண்டாவ 	“ ைன”.	அவ்வி 	சரங்கைள ம்	+	என்ற	மந்திரக்கட்டைள
இட்டால்	அவற்ைற	இைணக்க	 ம்.



ஒன்றிைணப் 	என்பதற் 	ஆங்கிலத்தில்	இைணயான	ெசால்	தான்,	concatenation.

படம்	3.1:	ெசல்லப்	பிரானிகள்	உங்கள்	வீட் ல்	யாைவ	?

யல்ேவாமா?

மீண் ம்	 ைனயத்ைத	(terminal)	திறந் 	(அல்ல 	http://repl.it/languages/Ruby)
சில	சரங்கைளக்	 ட் ,	ெப க்கிப்	பா ங்கள்.

ட் ,	ெப க்கிப்	பார்த்தாச்சா	?	சரி,	இப்ேபா 	ஓர்	எண்ைண ம்,	ஓ 	சரத்ைத ம்
ட் ப்	பார்க்கலாமா,	அ 	ேவைல	ெசய்யாேத	ஏன்	ெதரி மா?

ந்ைதய	பாடம்	ஒன்றில்	நாம்	பார்த்த	ேகாமாளி	சரம்	“9”	நிைனவில்	இ க்கிறதா?
அைத	 பி	 எண்	 9	 எனக்	 ெகாள்ளா .	 மாறாக,	 ேமற்ேகாள்	 றிக க் ள்
இ ப்பதால்	அைதச்	சரம்	“9”	என்ேற	எ த் க்	ெகாள் ம்.

பிையப்	 ெபா த்தமட் ல்,	 ேமற்ேகாள்	 றிக க் ள்	 இ க் ம்	 அைனத் ம்
சரங்கள்	 மட் ேம;	 ெசால்ேலா,	 எண்ேணா	 அல்ல.	 எனேவ,	 ஒ 	 சரத்ைத	 ஓர்
எண்ேணா 	 ட்ட	 ற்பட்டால்,	 பி	அ 	பிைழ	என் 	நமக் ப்	பதிலளிக் ம்:

"9"	+	9			

		

=>	TypeError:	can't	convert	Fixnum	into	String			

(இதில்	String	என்ப 	சரத்ைதக்	 றிக் ம்.)

ேமல்	 றிப்பிட் ள்ள	 உதாரணத்தில்,	 “9”	 +	 9	 என்பதற்கான	விைட	 18	 என	 நாம்



க த	வாய்ப் 	உண் ;	ஆனால்	 பி	அவ்வா 	க தா .	 பி	அைதச்	“சரம்”	+	எண்
எனத்	 தான்	 க ம்.	 நாம்	 ஒ ேபா ம்	 சரங்கைள ம்,	 எண்கைள ம்	 ஒன்றாகக்
ட்ட	 யா .	ஏெனனில்,	அைவ	இ 	ேவ 	தர 	வைககள்(	data	type	)	ஆ ம்.

பியில்	இ ேபான்ற	சமன்பா கைள	 நாம்	இயக்கேவ	 யா 	என்ப 	ெபா ள்
அன் .	 அதன்	 ெபா ள்	 என்னெவன்றால்,	 பி	 நாம்	 ெசால்வைதப்	 ரிந்
ெகாள் ம்	 விதமாக	 நாம்	 சில	 தந்திரங்கைளச்	 ெசய்ய	 ேவண் ம்	 என்பதா ம்.
அதற்ெகனச்	சில	சிறப் ச்	ெசயற் கள்	(methods)	அல்ல 	ெசயல்கள்	(actions)
பி	ெமாழியில்	உள்ளன.

அவ்வாறான	சில	ெசயல்கைளப்	பின்னர்	பார்க்கலாம்.	ஆனால்,	தற்ேபா ,	to	integer
அல்ல 	to_iஎன்பைத ம்	பயன்ப த்தி	இந்தச்	சிக்கைலத்	தீர்க்கலாம்.

இந்தச்	ெசயற் 	சரத்ைத	எண்ணாக	மாற்றிவி ம்	 ( றிப்பாக	 	எண்ணாக).
பிற ,	அவ்வி 	எண்கைளக்	ெகாண் 	 பியால்	கணிதச்	சமன்பா கைள	இயக்க

ம்:
````
“9”.to_i	+	9

=>	18

		

		

தல்	பாடத்தில்	நாம்	ப த்த	\n	நிைனவில்	உள்ளதா?	இைத	உங்கள்	சரத்தில்	ேசர்த் க்	ெகாண்டால்,	ேசர்த்த	இடத்தில்	ஒ 	 	வரிைய	உள்ளிட	ேவண் ம்	என	 பி	 ரிந் 	ெகாள் ம்.	அப்ப யானால்,	பின்வ ம்	சரம்:		
		

		

print	“ தல்	வரி.◌்ெறா 	வரி.◌் ெமா 	வரி.”

இவ்வாறாகப்	பதிக்கப்ப ம்:		
		

தல்	வரி.			
		

மற்ெறா 	வரி.			
		

மற் ெமா 	வரி.			
		

		

		

இவ்வழிையப்	பயன்ப த்தி,	 பியால்,	ஒேரெயா 	சரத்தில்	ஒ 	வாக்கியத்ைதேயா,	ஒ 	 க்	ேகாப்ைபேயா	(file)	 டச்	ேசமித் விட	 ம்.	தற்ேபா 	உங்க க் ச்	சரங்கள்	பற்றி	ஓரள 	ெதரிந் விட்டப யால்,	பின்வ ம்	எ த் க்	காட் கைள	 யற்சி	ெசய் 	பா ங்கள்.		
		

		

		

**பயிற்சி**		



		

கீழ்	உள்ள	நிரல்	 ண் களின்	ெவளியீ 	என்ன	?	(இவற்ைற	IRB	Ruby	இல்	இயக்கி	பார்க்க ம்)		
		

1.	puts	"இந்த	நிரல்	 ண் ன்	"	+	"	ெவளியீ 	"	+	"என்ன?"		

		

2.	"இந்தச்	சரம்	கழித்தல்	"	-	"இந்தச்	சரம்"		
		

3.	"1234.55".to_i		

		

4.	"1234.55".to_f		

		

5.	"Not	a	number".to_i		

		

6.	puts	"1\n2\n3\n"		

		

7.	இந்த	மாதிரியான	ெசயல்பாட் 	 ைற	to_i	(to	integer)	எண்	வ வில்	மாற்ற	 யாத	சரங்க க் 	 ஜ்யம்	ெவளியீ 	த வ ,	ஏன்,	எங் 	உதவியாக	இ க் ம்	?		
		

8.	நீளம்	என்கிற	'length'	நிரல்பாகம்	சார் 	என்ன	ெசய் ம்	என் 	எண் கிறீர்கள்	?	"Count”.	length		
		

9.	'split'	ெசயல்பா 	என்ன	ெசய் ம்?	"Count”.split("")		
		

10.	'slice'	ெசயல்பா 	என்ன	ெசய் ம்?	"Count”.slice(2)		
		

		

		

சரம்	சார்ந்த	மாற்ற	ெசயல்பா கள்	எைவ	?	methods	என்ற	ெசயல்பாட்ைடச்	சரம்	வ ப்பில்	இயக் ங்கள்!	String.methods	என் 	தடச்ச் 	ெசய் ங்கள்	IRB:		
		

IRB$	String.methods	#	some	of	the	built-in	Ruby	methods	for	String		

		

[:try_convert,	:allocate,	:new,	:superclass,	:freeze,	:====,	:===,	:<=>,	:<,	:<=,	:>,	:>=,	:to_s,	:included_modules,	:include?,	:name,	:ancestors,	:instance_methods,	:public_instance_methods,	:protected_instance_methods,	:private_instance_methods,	:constants,	:const_get,	:const_		

		

இவற்ேறா 	இன் ம்	பல..........		
		

#	மாறிகள்	(Variables)		
		

		

		

எளிய	ேநாக்கில்,	மாறிகள்,	தகவைலச்	ேசமிக் ம்	கலன்கள்	/	பாத்திரங்கள்	(containers)	என் 	ெசால்லலாம்.		
		

நீங்க ம்	மாறிகைள	உ வாக்கத்	ேதைவயான	ெபா ட்கள்,		
		

1.	கீழ்வரிைச	ஆங்கில	எ த் க்கள்		
		

2.	சமக் றி		
		

3.	மதிப் 		

		

ெப ம்பா ம்	மதிப் ,	ஓர்	எண்ணாகேவா,	சரமாகேவா,	சற் 	சிக்கலான	 றியாக ம்	இ க்கலாம்.	நீங்க	கணக் ப்	பாடத்தில்	பார்த்தி ப்பீங்க.		



x	=	12

x	-யின்	மதிப் 	என்ன?

=>	12

		

		

சமக் றிக் 	இடப் றமாக	எைத	எ தினா ம்,	அ 	ஒ 	மாறியின்	ெபயைர	வைரய க் ம்.	சமக் றி	வலப் றமாக	இ க் ம்	மதிப்ைப	மாறிக் 	அளிக் ம்.	மாறிகைள	வைரய க் ம்	சில	எ த் க்காட் க்கள்.		

myVar	=	“சரத்தின்	மதிப் ”

a_long_var_name	=	42

myCat	=	“ க் 	மீைச”

		

		

ேதக் தல்	/	ேசமித்தல்	/	ேசர்த்தல்		
		

1.	தண்ணீைர,	ஏரி	(lake)	 ளம்	(pond),	கண்மாய்ப்	ேபான்ற	நீர்நிைலகளில்	ேதக் வதன்	(store)	 லம்,	ேவளாண்ைமக் ப்	பயன்ப த்தலாம்.		
		

2.	பணத்ைதச்	ேசமித் 	ைவக் ம்	பழக்கம்	நல்ல .		

		

மாறி ம்	ேதக்க ம்		
		

நிைனவகத்திற் ம்	(memory)	மாறிக் ம்	என்ன	ெதாடர் ?	என் 	 ரிந் ெகாள்வ 	சற் க்	க னமாகத்	ெதரியலாம்,	எ த்த டேன	 ரியவில்ைல	என்றா ம்	நிரல்கைள	எ த	எ த	 ரி ம்.			
		

எைதயாவ 	ேதக்க	(அ)	ேசமிக்க	நமக் 	இடம்	ேதைவ,	அப்ப த்தான்	கணினிக் ம்	**மதிப் **கைள	இடம்	ேதைவ.	கணினி,	மதிப் கைளச்	ேசமிக்கத்	ேதைவப்ப ம்	இடங்கைள	நிைனவகத்தில்	உ வாக் ம்.		
		

அவ்விடங்கள்	வீணாக்காமல்	இ க்க,	கணினி	தகவல்களின்	ேபாலிநகல்கைளத்	ேதக்கா .	இடம்	என் 	ஒன் 	இ ந்தால்,	அதற் 	 கவரி	இ க் ம்.	இ 	நிைனவகத்தில்	இ க் ம்	இடத்திற் ம்	ெபா ந் ம்.		

x	=	12

		

		

ேம ள்ள	எ.கா	வில்	12	என்ற	மதிப்ைபத்	ேதக் கிற	இடத்திற் 	 கவரி	ABC12	என் 	ைவத் க்ெகாள்ேவாம்.	அப்ேபா	இந்த	x	என்னதான்	ெசய்கிற ?	இ 	ஒ 	நல்லேகள்வி	?		
		

		

		

ெபா வாக,	மாறிகள்	மதிப் கைளத்	ேதக்கா ,	அைவ	ேதங் கிற	இடத்ைதச்	 ட் ம்.		
		

		

		

மதிப்ைப	ேதக் கிற	 கவரி,	மாறி	ேதக் ம்.		
		

பின்வ ம்	எ.கா	(X,	Y,	Z)	ஆகிய	 ன் 	மாறிக ம்	அேத	இடத்ைதப்	பயன்ப த் ம்,	ஏன்	ெதரி மா	?	அைவ	அைனத் ம்	12	என்ற	மதிப்ைப	ேசமிப்பதால்.		



		

		

x	=	12	=>	நிைனவக	 கவரி:	ABC12

y	=	x	=>	நிைனவக	 கவரி:	ABC12

z	=	12	=>	நிைனவக	 கவரி:	ABC12

		

		

இப்ேபா 	உங்க க் ப்	 ரிந் 	இ க் ம்,	மாறிகைள	எப்ப த்தான்	மதிப்ைப	ேதக் கிற 	என் .	கீ ள்ள	கட்டைளகளின்	இ தியில்	x	என்ற	மாறி	 ட் ம்	மதிப் 	என்ன?	கண் பி ங்க	பார்க்கலாம்.		

y	=	5

#	y	நிைனவக- கவரி	AB1ையச்	 ட் ம்,

#	AB1	என்ற	நிைனவக- கவரியில்,	5	என்ற	மதிப் 	ேதக்கப்பட் 	/	ேசமிக்கப்பட்
இ க்கிற .

x	=`	y

#	இப்ேபா 	x	நிைனவக- கவரி	AB1ையச்	 ட் ம்

y	=	7

#	y	நிைனவக- கவரி	CD1ையச்	 ட் ம்,

#	CD1-யில்,	7	என்ற	மதிப் 	ேதக்கப்பட் 	/	ேசமிக்கப்பட் 	இ க்கிற

x	யின்	மதிப் 	என்ன?		

		

X,	Y	இரண் ம்	சமம்	இல்ைல	என்பைதப்	 ரிந் ெகாள் தல்	 க்கியம்.		
		

X	=	Y	என்ற	கட்டைள	இயக்கப்ப ம்	ேபா ,	Y	தான்	 ட் ம்	AB1	என்ற	நிைனவக	 கவரிையத்தான்	Xக் 	அளிக் ம்,	அதில்	இ க் ம்	மதிப்ைப	அல்ல.		
		

பின்னர்	Y	எதைனச்	 ட் னா ம்,	X	தான்	 ட் ம்	AB1ைய	மறக்கா .		

		

Y	=	7	என்ற	கட்டைள	இயக்கப்ப ம்	ேபா ,	நாம்	கணினிக் 	 திய	நிைனவக	 கவரிைய	உ வாக்கி,	அம் கவரிைய	Y	 ட்ட	ெசய்யக்	 கிேறாம்.	இதனால்	X	 ட் ம்	 கவரி	மாறா ,	அதனால்	5	என்ற	மதிப்ைபேய	ெப ம்.		
		

object_id	என்ற	 பியின்	உள்ளார்ந்த	ெசயற் ,ெபா ளின்	அைடயாளெயண்ைணத்	த ம்.	இவ்ெவண்	நாம்	கிட்டத்தட்ட	தனித் வம்	ெபற்ற	நிைனவக கவரிையப்	ேபான்ற .		

		

object_id	ெசயற் ற்ைற	ைவத் க்ெகாண் 	சில	எ த் க்காட் கைளப்	பார்க்கலாம்	வாங்க,		



y	=	“வணக்கம்”	=>	y.object_id	=>	7021

x	=	y	=>	x.object_id	=>	7021

		

		

இ வைர,	"வணக்கம்"	என்ற	ஒ 	மதிப்ைபத்	ேதக்க	ஒேரெயா 	நிைனவக	இடம்	மட் ேம	ஒ க்கப்பட் ள்ள ,	X	மற் ம்	Y	அவ்விடத்ைதப்	பகிர்ந் ெகாள் ம்.		

y	=	“வாழ்க”	=>	y.object_id	=>	8333

x	மதிப் 	என்ன?	=>	x.object_id	=>	7021

		

		

Yக் 	"வாழ்க"	என்ற	 திய	மதிப்ைப	அளிக்க,	நாம்	 திய	நிைனவக	இடத்ைத	ஒ க்க	ேவண் ம்.	தற்ேபா 	X	மதிப் 	"வாழ்க"	என் 	இ க்கா ,	அ 	இன்ன ம்	"வணக்கம்"	என்ேற	இ க் ம்.		
		

"வணக்கம்"	என்ற	மதிப்ைப	அளிக் ம்ேபா 	எந்த	நிைனவகஇடத்ைதக்	ெகா த்ேதாேமா	அைதேயதான்	X	இன்ன ம்	 ட் ம்.		
		

நாம்	மாறிகைளப்,	 த்	தகவல்கைள	மாற் ம்	ேபாேதா	,	Ruby	தற்ேபா 	ஒ க்கி ள்ள	இடங்களில்	நாம்	மாற் ம்	மதிப் 	இல்ைல	என்றால்	மட் ேம	 	இடங்கைள	ஒ க் ம்.		
		

சற் 	 ழப்பமாக	இ ப்ப 	மாதிரி	இ க் ம்,	கவைலப்பட	ேவண்டாம்!		
		

நிரலாக்க	ெசய்ய	நிைனவகஇடம்,	ஒ க்கீ ,	 கவரி	பற்றி	 வ ம்	ெதரிந் 	ேவண் ம்	என்ற	ேதைவ	இல்ைல.		
		

மற்ற	 க்கிய	நிரலாக்கக்	க த் க்கைளக்	கற் ம்	ேபா ,	உங்க க் 	ேம ம்	 ரி ம்.		
		

தற்ேபாைதக் ப்	 ரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ய 		

		

=	 றிக் 	ெபா ள்	என்ன?		

		

=	சமக் றி,	வலப் றம்	இ க் ம்	மதிப்ைப	இடப் றம்	இ க் ம்	ெபய க் த்	த ம்		

number12	=	12

(variable	name)	(அளிக் ம்)	எண்	12

number12	=	12

		

		

		

		

**பயிற்சி**		
		

1.	'54	/	3'	மதிப்ைப	'x'	என்ற	மாறிலியில்	ேசமித்தால்	'x'-இன்	மதிப் 	என்ன?		

		

2.	ேகள்வி	1-இல்	உள்ள	'x'	மாறிலியின்	மதிப்ைப	'y'	என்பதற் 	அளித் 	ஒ 	 	'y'	மாறிலி	உ வாக் க.	பின் 	'x'	என்பைத	3-ஆல்	வ த் 	தனக்ேக	ஈ 	ெசய்க.	தற்ேபா 	(இவற்ைற	எல்லாம்	ெசய்த	பின்)	'x',	'y'	இவற்றின்	மதிப் 	என்ன	?		



		

3.	சில	கணித	கணக் கைள	ெசய் 	பார்க்கலாம்;	'x'-ஐ	12	என்ற	மதிப்பிற் 	இ க.	அதன்பின்	'x'	3-ஆல்	ெவ 	-	இதன்பின்	'x'-இன்	மதிப் 	என்ன?		

		

4.	தற்ேபா 	'x'-இன்	மதிப் 	என்ன	?		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

#	ஆனால்	இல்ைல	நிபந்தைன	கட்டைள	(If	&	Else)		
		

		

		

ஒ நாள்	நீங்கள்	ப க்ைகயில்	இ ந் 	சனிக்கிழைம	எ ந்தி க்கிறீங்க:		
		

"அைற	 த்தம்	ஆனால்	நீ	விைளயாட	ெசல்லலாம்,	இல்ைல	வீட் ல்	உள்ேளேய	தான்	இ க்க	ேவண் ம்"	-அம்மா				
		

என்ற	ஒ 	தாளில்	எ த்தி	நிபந்தைனயாக	அம்மா	அைற	கதவில்	ஓட் னாள்.		
		

இதில்	இ 	ெசாற்கள்	ஆனால்	,	இல்ைல	வாக்கியங்கள்	 பியிடம்	உங்க க் 	என்ன	திைசயில்	நிரல்	இயக்கம்	ெதாடரேவண் ம்	என் 	ெசால்லி ம்,	 பியின்	இயக்கத்ைத ம்	கண்காணிக் ம்.		
		

இ வைர,	 பியில்	எப்ப 	எண்கைளப்	பயன்ப த்திக்	கணிதம்	ெசய்வ ,	ெசாற்கைள ம்	வாக்கியங்கைள ம்	சரங்களில்	ேசமிப்ப 	என் ம்,	இவ்விரண்ைட ம்	மாறியில்	கணினியின்	நிைனவில்	ேசமிப்ப 	என் ம்	ப த் 	 ரிந் ெகாண்ேடாம்.	இதன்	வழி	நாம்	கணினியில்	தகவல்கைள	எண்களாக ம்,	சரம்	என் ம்	 றியீ 	ெசய்ய	கற் க்ெகாண்ேடாம்	-	ஆனால்	இதைன	ைவத் 	எப்ப க்	கணினியில்	இயங் ம்	திைசைய	நிர்ணயிப்ப 	என் 	நமக் 	இயலவில்ைல.		
		

இயங் ம்	திைசைய	நிர்ணயிக்க	ஒ 	வழி	நிபந்தைனக டன்	நிரல்கள்	எ வ .	நிபந்தைனக டன்	இயங் ம்	நிரல்	என்றால்	என்ன?	இதைனப்	 ரிந் 	ெகாள்ள	இந்த	நிைலைய	ேயாசி ங்கள்;	உங்கள்	ெபற்ேறார்	உங்கைளத்	தைடயில்லாமல்,	அளவில்லாமல்		அன் 	ெச த் கிறார்கள்	அல்லவா	-	அதாவ 	ஐம்ப 	சதவிகிதம்	இல்ைல	 	 	சதவிகிதம்	ேகள்விகள்	இல்லாமல்	அன் 	ெச த் கிறார்கள்	-	இத ைடய	எதிர்மைறயான 	நிபந்தைன	உடன்	இ க் ம்	அன் 	-	"ெசல்லம்	நீ	கணக் 	பரிட்ைசயில்	100/100	வாங்கினால்	மட் ம்	உனக் 	இந்த	ஆண் 	பிறந்தநாள்	விழா".	இந்த	மட்டற்ற	அன் ,	ேகள்விகள்	இல்லாத	 ய	தாயின்	அன் 	கணினியிடம்	கிைடயா 	-	 பி	இயங் வாரத்திற் 	நிபந்தைனக டன்	 பிைய	சமாளிக்க	ேவண் ம்.		
		

சரி,	நிபந்தைனகைள	எப்ப ப்	பயன்ப த் வ 	என் 	பார்ப்ேபாம்.	நிபந்தைனக க் 	ெவளி	மாறி	நிைலைய	ஒட் த்	தீர் 	அைம ம்.	உதாரணம்,	இங் 		ஏேதா	ஒன் 	நடந்த /மாறிய ,	ஆனால்		ஒ 	 றிப்பிட்ட	காரியம்	ெசய்ய ம்,	இல்ைல,	மற்ெறா 		காரியம்	ெசய்ய ம்.	உதாரணத்திற் :	உங்க க் ப்	பசித்தால்,	"இட்லிையச்	சாப்பி ங்க"	,	இல்ைலயா,	"இட்லிையச்	சாப்பிடாதீங்க"!		
		

														

![படம்	5.1:	ஆகா	சாண் விச்	ேபாச்ேச!	வ த்தம்	ேவண்டாம்	-	ேம ம்	 பியில்	பயி ங்கள்](/home/sun/fte/temp/media/pic5.png)		
		

		

பியில்	நிபந்தைன	வாக்கியம்		கீழ்க்	கண்ட 	ேபாலேவ	அைம ம்:		

#	x	மாறிைய	5	என்ற	மதிப்பிற் 	சமப்	ப த்த ம்

x	=	5

#	நிபந்தைனையத்	ெதாடங்க	‘if’,	‘else’,	‘end’	 றிச்	ெசால்ைலப்	பயன்ப த்த ம்

if	x	<=	10

puts	x



else

puts	“எண்	10-க் க்	 ைறந்ததாக	இ க்க	ேவண் ம்”

end

		

		

நிபந்தைன	கட்டைள	என்றால்,	கணினியில்	 பி	இயக்கி	"if"	என்ற	 றிெசால் க் 	அ த் 		வ ம்	 க் 	ெமய்	(true)	என்கிற	மதிப் ைடயதா	என் 	பரிேசாதிக் ம்.	இந்தப்	ப தி	"நிரல்	 ண் "	என் 	அைழக்கப்ப ம்.	ேமேல	உள்ள	எ த் க்காட் ல்	நமக் 	"நிரல்	 ண் "	இங்ேக	X	<=	10.		
		

தற்ேபா 	நம 	நிரல்	 ண் 	உண்ைம	(ெமய்,	true)	என் 	ஆகியி ந்தால்	(அதாவ 	'x'	மாறி	10-இன்	கீழ்	இ ந்தால்),	கணினி	நிபந்தைன	வாக்கியத்தின்	ெமய்	அளவில்	உள்ள	அ த்த	கட்டைளக் ச்	ெசன்றி க் ம்	-	அதாவ 	மாறியின்	மதிப்பான	5-ஐ	திைரயில்	"puts"	வழி	அச்சி ம்.	ஆனால்	மாறி	'x'	11	என	மதிப் 	ெகாண் ந்தால்	நிபந்தைன	"நிரல்	 ண் "	ெபாய்	எனத்	தீர்மானிக்கப்பட் 	நிபந்தைன	வாக்கியத்தின்	ெபாய்	ப திக் ச்	ெசன் 	"எண்	10-க் க்	 ைறந்ததாக	இ க்க	ேவண் ம்"	என்ற	ெசய்திையத்	திைரயில்	இ ம்.	இ ேவ	நிபந்தைன	வாக்கியத்தின்	ெசயல்பா .		

		

உங்கள 	 பி	ெமாழி	நிரலில்	பல	"நிரல்	 ண் "	நிபந்தைனகைளக்	ேகாத் 	வரிைசயாக	நிரல்	எ தலாம்	-	இ ம்	 தல்	"நிரல்	 ண் "	உண்ைம	என	தீர்மானிக்கப்	ப ம்	வைர	வரிைசயில்	பரிேசாதிக்கப்பட் 	வ ம்;	கைடசியாக	எ 	 தலில்	தீர்மானிக்கப்	ப கிறேதா	அத் டன்	இயக்கம்	 ம்	-	பின்வ ம்	நிபந்தைன	வாக்கியத்தின்	அைமப் கள்	இயங்கமாட்டா .		

		

		

		

இ ம	மதிப் 	வைக	(Boolean)	என்றால்	என்ன?		

		

கடந்த	ப தியில்	ஒ 	மாறியின்	மதிப்ைப	ெமய்	true	(ெமய்)	அல்ல 	false	(ெபாய்)	என் 	தீர் 	காண்ப ம்	அதைன	ெகாண் 	நிபந்தைன	வாக்கியம்	எ வைத ம்	பற்றி	கண்ேடாம்.	இப்ப 	ெமய்	அல்ல 	ெபாய்	என் 	இரண்ேட	மதிப் கைள	ெகாண்ட	மாறி	'இ ம	மதிப் '	(Boolean)	வைகையச்	ேசர்ந்த 	[Boolean	என் 	ெபயர்	வர	காரணம்	கணித	ேமைத	ஜார்ஜு	 ள்	அவர 	கண் பி ப்ைபப்	ேபாற் ம்	வைகயில்	இைத	Boolean	என	அைழக்கிேறாம்]	என் 	ெசால்லலாம்.	இ 	ேபான்ற	இ ம	மதிப் கைளக்	ெகாண் 	நாம்	நிபந்தைனகைளக்	கீேழ	உள்ளப 	எ தலாம்:		

if	false

puts	“ெபாய்”	#பதிவிடா

elsif	true

puts	“ெமய்”	#பதிவி ம்

else

puts	“பதிவிடா ”	#பதிவிடா !

end

ேமேல	உள்ள	நிரைலப்	ப ப்ப யாக	மனத்தில்	இயக்கி	பார்க்கலாம்	-	இந்த	வழி ைற	பின்னாட்களில்	"debugging"	என் 	ெசால் ம்	"வ 	நீக் தல்"-க் 	உதவியளிக் ம்.	Nil	 ஜியம்	மற் ம்	(ெபாய்)	Falseமதிப் கள்	மட் ேம	 பி	ெமாழியில்	'ெபாய்'	என்ற	தர்க	மதிப் 	ெப ம்	-	இைவகள்	மட் ேம	ெபாய்	என் 	 றிக்க	நாம்	பயன்ப த்தலாம்.	Nil	என்ப 	மண்ணாங்கட் 	ஒண் மில்லாதைதக்	 றிக் ம்	-	அதாவ 	அங் 	ஒண் ேம	கிைடயா 	-	 ஜியம்	-	 ழி!		
		

ேமேல	உள்ள	உதாரண	நிரலில்	நிபந்தைன	"நிரல்	 ண் "	மதிப் 	(ெபாய்	என்ற	உள்ள )	இங் 	ெமய்	என் 	மதிப்பி மா	என் 	பரிேசாதிக் ம்.	அ 	அப்ப 	ெசய்ய,	"ெபாய்"	என் 	மதிப் 	எப்ேபா ேம	ெமய்	என்பதற் 	ஈடாகா 	என்பதனால்,	கணினி	அ த்த	நிபந்தைன	வாக்கியத்தின்	ப திக் 	ெசல் ம்	-	இங்ேகா	 ண் 	"true"	என்பதன்	மதிப் 	ெமய்	ஆக ம்	அைமய,	அ 	"ெமய்"	என் 		திைரயில்	அச்சி ம்	"puts"	ெசயல்பாட்ைட	இயக் கிற .			

		

கைடசி	"else"	கட்டைள	இயக்காமேல	நிரல்	 வைட ம்	-	இ 	ஏன்	என்றால்	 பி	ஒ 	நிபந்தைனயில்	 தல்	ெமய்யான	.		

		

பி	நிபந்தைனகைள	மதிப்பிடப்	பயன்ப த் ம்	ெதாடர் 	ெசயற் றிகள்	(relational	operators):		
		

		

		

<			#	 ைற 			

		



>			#	 தல்			
		

<=		#	சமம்	அல்ல 	 ைற 		

		

>=		#	 தல்	அல்ல 	சமம்		
		

===		#	சமம்		
		

!=		#	சமம்	இல்ைல		
		

ேமல்	கண்ட	 பி	ெசய கள்	கணித	 றியீ களாகேவ	இ க் ம்.	இ 	உ ப கள்	சமமா	என் 	கணக்கிட	"==="	இந்தக்	 றியீட்ைடப்	பயன்ப த் ேவாம்	-	இ 	நீங்கள்	வ ப்பில்	ப க் ம்	கணிதத்ைதப்	ேபால	இல்லாமல்	சற் 	மா பட் 	அைமந்த .	 பியில்	"="	சமம்	என் 	 றியீ 	ஒ 	மதிப்ைப	ஒ 	 றிப்பிட்ட	மாறிக் 	அளிக் ம்	வைக	அைமந்த .	இ 	உ ப க ம்	சமம்	இல்லாமல்	இ ப்பைத	கண்டறிய	"!="	என்ற	 றியீைட	பயன்ப த்தலாம்.	 பியில்		"இல்ைல"	என்ற	ெசால்	not	என்பைத ம்	"தர்க	எதிர்மைற"	(logical	not)	என்பதற் 	பயன்ப த்தலாம்.		
		

		

		

நிரலக்த்தில்	"ெபா ள்"	என்றால்	என்ன?		

		

நிரலகத்தில்	"ெபா ள்"	என்றால்	என்ன	என்பைத	அறிந் 	ெகாள்ள	நிஜ	வாழ்க்ைகயில்	"ெபா ள்"	என்றால்	என்ன	என்பைத ம்	பார்த்தால்	 ரிந் 	ெகாள்ள	உதவியாக	இ க் ம்.	உங்கள்	விைளயாட் ப்	ெபா ட்கள்,	ெசல்ல	நாய்க் ட் ,	பந் ,	கிரிக்ெகட்	ேபட்	--	இைவ	எல்லாேம	நிஜ	வாழ்க்ைகயில்	ெபா ட்கள்	தான்.	இந்த	மாதிரியான	நிஜ	வாழ்க்ைகப்	ெபா ட்களின்	தன்ைமகைள	கணினியில்	 றியீ 	ெசய்ய	நம்ம	பயன்ப த்தப்	ேபாவ 	நிரலாக்க	"ெபா ள்"	(Object	என் 	இதைன	ஆங்கிலத்தில்	 வர்;	இ ேவ	"object	oriented	programming"	என்ற	ெபா ள்	ேநாக் 	நிரலாக்கத்திற் 	அ ப்பைடயாக	அைமந்த .		

		

உதாரணத்திற் 	உங்கள்	ெத வில்	வாழ்பவர்களின்	ெசல்ல	நாய்க் ட் கைள	தின ம்	நடக்க	நீங்கள்	 ட் ச்	ெசல்வீர்கள்	என் 	எ த் 	ெகாள்ேவாம்.	இவற்றின்	ெபயர்கள்	:	ரா ,	ேசா ,	 த் .		

		

ஒ நாள்	நீங்கள்	இந்த	 பி	 த்தகத்ைதப்	ப த் விட் ,	"சரி	நாய்க் ட் களின்	ெபயைர	நம்ம	கணினியில்	வி ேவாமா?"	என் 	சிந்தித்தால்	எப்ப 	இதைனச்	சாதிப்ப 	?	ஏற்ெகனேவ	ப த்த	"அணி"	என்ற	தரவைமப்பில்	"சரம்"	என் 	 ன் 	ெபயர்கள்	இடலாம்	:		

[“ரா ”,	“ேசா ”,	“ த் ”]

ேமல்	உள்ள	நிரல்	 ண் ல்	 ன் 	சரங்க ம்	ெபா ள்	என் 	 பிக் ள்	ேதாற்றமளிக் ம்;	அ த் 	இந்த	"அணி"	என்ப ம்	நான்காவ 	ெபா ள்	என் ம்	ேதான் ம்.	ஆம்	-	 பியில்	எங் ம்	ெபா ள்	உள்ள 	(அணி),	எதி ம்	ெபா ள்		உள்ள 	(சரம்).			
		

** பியில்	எல்லாம்	ெபா ள்	மயம்**		
		

இ 	 க்கிய	பாடம்	-	இ வைர	 த்தகத்தில்	நீங்கள்	ப த்த	 பியின்	அம்சங்கள்	அைனத் ம்	ெபா ள்	என் 	அைம ம்	-	இைவ	எண்கள்,	சரம்,	மாறிகள்,	நிபந்தைனகள்,	இ ம	தர்க்க	வைககள்,	ஏன்	நிபந்தைன	வாக்கியங்கள்	 ட	...எல்லாேம	"ெபா ள்"	தான்!		

		

அ த்த	அத்தியாயத்தில்	மடக் 	(loop)	வாக்கியங்கள்	பற்றிக்	கற்ேபாம்	(அ ம்	"ெபா ள்"	தான்!).	நீங்கள்	இ க்ைகப்	பி ப்ைபப்	(seat	belt)	பி த் க்ெகாள்ள	ேவண்டாம்	-	இ 	இராட் னம்	ேபான்ற	வயிற்ைறக்	கலக் ம்	ந வனத்தில்	ம ப் கள்	அல்ல	-	ெவ ம்	மடக் க்	கட்டைள	தான்.		

		

		

		

**பயிற்சி**		
		

கணினி	(ஒப்பி தல்	ெசயற் றி	ெதாடரில்)	இைத	எப்ப 	மதிப்பி ம்	?	IRB-இல்	இயக்கம்	 ன்	உங்கள்	மனதில்	இவற்ைற	ெசய் 	பா ங்கள்.	நிைனவி க்கட் ம்,	விைடகள்	இ ம	' லின்'	மதிப்பில்	இ க் ம்.		
		

1.	3	>	5	உண்ைமயா?		
		

2.	3	<	5	உண்ைமயா?	பற்றி	உள்ள	மற்ற	ேகள்விகள்		
		

3.	5	===	5	உண்ைமயா?		
		

4.	10	>=	10	உண்ைமயா?		
		

5.	10	<=	12	உண்ைமயா?		
		

6.	10	!=	10	உண்ைமயா	?		



		

7.	10.object_id	===	10.object_id		

		

சரம்	பற்றி	உள்ள	மற்ற	ேகள்விகள்	 யற்சி	ெசய் ங்கள்	?		
		

8.	"dog"	===	"cat"	உண்ைமயா?		
		

9.	"cat"	===	"cat"	உண்ைமயா?		
		

10.	"cat.object_id"	===	"cat.object_id"	உண்ைமயா	?		
		

		

		

		

		

		

		

#	மடக் 	வாக்கியம்		
		

		

		

அ ப்பைடயில்	கணினிையப்	பல ைற	ஒ 	 றிப்பிட்ட	சில	கட்டைளகைளச்	ெசய்ய	 ைனவ 	மடக் 	வாக்கியம்.	கணினி	மனிதர்கைளப்	ேபால்	இன்பம்,	வலி,	பசி	ேபான்ற	உணர் க க் 	ஆளாகாததால்	இந்த	இயந்திரம்	சைளக்காமல்	ேவைலகைளச்	(கணக் கைள)	ெசய் ம்	-	அதற் 	"ேபார்	(boredom)"	அ ப்பைடயாமல்	ேவைலகைளச்	ெசய் ம்	திறன்	ெகாண்ட .		

		

ஒ 	மடக் 	வாக்கியம்	(loop	" ப்"	என் 	ஆங்கிலத்தில்	ெசால்வார்கள்)	என்ப 	ஒேர	ெசயைல	(அல்ல 	சில	 றிப்பிட்ட	ெசயல்கைள)	பல ைற	தி ம்பத்	தி ம்பச்	ெசய் ம்	ெபா ள்	ெகாண்ட ;	கணினி	ஒ 	மின்	இயந்திரம்	என்பதால்	கடகட	என் 	ெநா க் 	பல	மில்லியன்	"flops"	(floating-point	operations	per	second)	என்ற	ேவகத்தில்	நீங்கள்	இட்ட	மடக் 	வாக்கியம்	 ழ்ந்த	கட்டைளகைளக்	கண்சிமிட் ம்	ேநரத்தில்	இயக்கி	 க் ம்.	கீழ்	வ ம்	நிரல்	 ண்ைடப்	ப த் 	அதில்	உள்ள	"while"	மடக் 	வாக்கியத்ைத	ஆராய்ந் 	பார்க்கலாம்	வா ங்கள்.		

x	=	0

while	x	<	5

puts	x

x	=	x	+	1

end

puts	“மடக் 	கட்டைள	 ந்த ”

மடக் 	வாக்கியத்ைத	 பி	ெமாழியில்	இந்த	எ த் க்காட் 	விளக்கிய .		*while*	என்ற	 றிச்ெசால்	அ த் 	வ ம்	மாறி	'true'	(உண்ைம)	என்றவைர	மட் ேம	இந்த	மடக் 	வாக்கியம்	ெதாடர்ந் 	இயங் ம்	-	இங் 	அ 	x	என்ற	மாறியின்	மதிப் 	5	ஆ ம்	வைர	இயங் ம்.	அதன்	பின்	மடக் 	கட்டைளகளில்	இ ந் 	ெவளிேயறி	"மடக் 	கட்டைள	 ந்த "	என்ற	ெசய்திைய	அச்சிட் 	 ம்.		
		

ேமல்	ெகா க்கப்பட்ட	மடக் 	வாக்கியம்	ஒ 	நிபந்தைன			(x	<	5)	உண்ைமயாக	இ க் ம்	வைர	அத ள்	உள்ள	எல்லாக்	கட்டைளகைள ம்	இயக் ம்.உங்கள்	ெபற்ேறார்	நீங்கள்	சாைலையத்	தாண் ம்	வைர	இரண் 	பக்க ம்	கவனம்	ெச த்தச்	ெசால்வார்கள்	இல்ைலயா	?	அேத	ேபாலத்	தான்	இந்த	வைர	எ ம்	*while*	கட்டைள	ெசயல்ப ம்.	அதாவ 	உங்கள்	ெபற்ேறார்கள்	உங்கைளேய	நிரல்ப த் கிற 	ேபால	என் ம்	ெசால்லலாம்	-	அதாவ 	சாைலயில்	இரண் 	பக்க ம்	கார்கள்	இல்லாத	வைர	மட் ேம	நீங்கள்	சாைலையக்	கடக்கலாம்.		
		

பி	கட்டைள		puts	திைரயில்	அதைனத்சார்ந்த	மதிப்ைப	அச்சி ம்;	ெகாஞ்சம்	 ட்பமாக	ெசால்லேவண் மானால்	திைரயில்	அச்சிட	puts	என்ற	கட்டைளக் 	ஒத் 	வ ம்	மதிப்ைப	எ த் க்ெகாள் ம்	-	அ த் 	இந்த	மதிப் 	திைரயில்	அச்சா ம்!		
		

கீழ்	கண்ட	மாதிரி	கட்டைளகள்	(pseudocode)	என்ப 	*while*	மடக் 	வாக்கியம்	எப்ப ச்	ெசயலாற் ம்	என் 	விளக் ம்	வண்ணம்	ெகா க்கப்பட்ட 		

#	pseudo	code



1)	x	is	0

2.	 Is	0	less	than	5?	True.	puts	x.	x	=	0	+	1.	x	is	1.

3.	 Is	1	less	than	5?	True.	puts	x.	x	=	1	+	1.	x	is	2.

4.	 Is	2	less	than	5?	True.	puts	x.	x	=	2	+	1.	x	is	3.

5.	 Is	3	less	than	5?	True.	puts	x.	x	=	3	+	1.	x	is	4.

6.	 Is	4	less	than	5?	True.	puts	x.	x	=	4	+	1.	x	is	5.

7.	 Is	5	less	than	5?	False.	Loop	ends.

8.	 “while	மடக் 	வாக்கியம்	 ந்த .”	is	printed	to	the	screen.
```

இந்த	 உதாரணத்தில்	மாறி,	 x	 ஜ்ஜியம்	 என் 	ெதாடக்கத்தில்	அதாவ ,	மடக்
வாக்கியத்தின்	 ன் ,	மதிப் 	ெப கிற .	மடக் 	வாக்கியம்	ெதாடங் ம்	ேபா ,
கணினி	 இந்த	 மாறியின்	 மதிப் 	 ஐந்திற் க்	 ைறவாக	 இ க்கிறதா	 என்
பார்க் ம்.	 ஜ்ஜியம்	 என்ப 	 ஐந்திற் க்	 ைறவான 	அதனால்	 திைரயில்	 puts
இன்	 ஒத்த	 சரம்	 ெவளியிடப்ப ம்.	 மடக் 	 வாக்கியத்தில்	 அ த்த	 கட்டைள	 x
என்பதன்	மதிப்ைப	ஒன்றால்	 ட்டக் ய .	இ ேபாலேவ	x	என்பதன்	மதிப் 	5	ஐ
எட் ம்	 வைர	 ெதாடர்ந் 	 இயங் ம்	 -	 ஐந்ைத	 எட் யபின்	 மடக் 	 வாக்கியம்

வைடந் 	அ த்த	கட்டைளக் 	இயக்கம்	ெசல் ம்	 -	இங் 	இந்தக்	கட்டைள
_puts

இதன்	இயக்கம்	ெவளிப்பா 	இ ேபால்	அைம ம்:

0		

		

1		

		

2		

		

3		

		

4		

while	மடக் 	வாக்கியம்	 ந்த .



படம்	 6.1:	 மடக் 	 வாக்கியங்கள்	 ராட் னம்	 ற் வ 	 ேபால	 -	 றிப்பிட்ட	அள
ற்றிய	 பின்	 எப்ப 	 ராட் னம்	 ற்றி	 நிற்கின்றேதா,	 அேதேபால	 இந்த	 வாக்கியம்

இயங் கிற 	என் 	ேதாராயமாக	ெசால்லலாம்.

While	மடக் 	வாக்கியங்கைள	ைவத் க்	ெகாண் 	ெவ ம்	எண் வ 	மட் ேம
இ வைர	 ெசய் ள்ேளாம்.	 அ த் 	 இேத	while	 வாக்கியத்ைத	 ெகாண்
ேவெறன்ன	ஒ 	 விலா	இயக்கத்ைத	வ வைமக்கலாம்	என் 	பா ங்கள்.	இந்த
எ த் க்காட் ல்	 சரியான	 சாரம்	 உள்ளீ 	 ெசய் ம்	 வைர	 இந்த	while	 மடக்
வாக்கியம்	இயங்கி	ெகாண்ேட	இ க் ம்.

answer	=	""		#காலி	சரம்	ஒன்ைற	உ வாக் ங்கள்			
		

while	answer	!=	"Ruby"		

		

		puts	"மன்னிக்க ம்	தவரான	விைட."	unless	answer	===	""		
		

		puts	"மிக	சிறந்த	கணினி	ெமாழி	எ ?"		

		

		answer	=	gets.chomp		

		

end		

		

puts	"அ 	சக்ைக!"		

இங் 	 சில	 திய	 பி	 சார் கைளப்	 பயன்ப த்திேனாம்;	 இைவ	 :	 gets	 மற் ம்
chomp.	இைவ	இந்தப்	 த்தகம்	வாசிக் ம்	அளவில்	உங்க க் 	விளக்க	ப ம்.



நிரல்	விளக்கம்	ேமல்	உள்ள	நிரல்	 ண் 	“மிக	சிறந்த	கணினி	ெமாழி	எ 	?”	என்ற
ேகள்விக் 	 “Ruby”	என் 	ஆங்கிலத்தில்	ெகா க் ம்	வைர	இயங்கிக்ெகாண்ேட
இ க் ம்.	உங்கள்	உள்ளீைட	gets.chompஎன்ற	சார் 	ெபற் 	ெகாண் 	answer	என்ற
மாறியில்	 ேசமிக் ம்;	 இதைனேய	 while	 மடக் 	 வாக்கியம்	 ம்	 வைர
இயக்கிக்ெகாள் ம்.

chomp	என்ற	சார் 	கிைடத்த	சாரத்தில்	கைடசியில்	உள்ள	வரி	 	எ த்தான	‘’
என்பைத	அழித் ப்	 பயன்ப த் ம்	 வண்ணம்	 உங்க க் 	அந்தச்	 சரத்ைத	 பின்
ெகா க் ம்.

உங்கள்	நிரைல	சரிவர	பயன்ப த் ம்	பயனர்	 ,“Ruby”	என் 	ெகா த்த ம்	இந்த
மடக் 	 வாக்கியத்தில்	 இ ந் 	 ெவளிேய ம்	அதன்	 பின்	 “அ 	 சக்ைக”	 என்
ெகாஞ்சம்	எகத்தாளமாகேவ	நிரல்ேபால்	திைரயில்	ெவளியிட் 	 க் ம்.

அ த் 	இந்த	எ த் க்காட் ல்	 for	 loop	என் 	ெசால்லக் ய	ஒவ்ெவான்றாக
for	 றிச்ெசால்ைல	ெகாண்ட	மடக் 	வாக்கியத்ைத	பார்க்கலாம்.

for	number	in	1..5	do		

		

		puts	"தற்ேபாைதய	மதிப் 	#{number}"		

		

end		

இந்த	for	 மடக் 	 வாக்கியம்	while	 என்ற	 மடக் 	 வாக்கியம்	 ேபால	 இல்லாமல்
நிபந்தைன	உண்ைமயாகாமல்	இ ந்தா ம்	ெதாடங் ம்.	ேமல்	உள்ள	நிரல்	 ண் 	1-
இல்	இ ந் 	5-வைர	(ெமாத்தம்	5	 ைற)	இந்த	puts	நிரல்	கட்டைளைய	இயக் ம்.

இங் ச்	சிறப்பாக	 நீங்கள்	கவனிக்க	 ேவண் ய ,	மாறி	 ‘number’	என்ப 	 -	இ
மதிப் 	 வாக்கியம்	 இயங் ம்	 ெபா 	 இதன்	 மதிப் 	 1,	 2,	 3,	 4,	 5	 என	 மறி
இக்ெகாண்ேட	 ேபா ம்.	இப்ேபா 	 for	 மடக் 	 வாக்கியத்ைத	இரண் ல்	இ ந்
எட் 	 வைர,	அதாவ 	 ஏ 	 ைற	 [2,3,4,5,6,7,8]	 என	 இயக்க	 2..8	 என் 	 பி
ெமாழியில்	 ெகா க்கலாம்.	 இப்ேபா 	 இைதேய	 ஒன்றில்	 இ ந் 	 இ பத்ைதந்
வைர	எப்ப 	எ வீர்கள்	?	 யன் 	பா ங்கேளன்.

puts	 என்ப 	 எப்ப 	 ஒவ்ெவா 	 ைற ம்	 தன 	 மதிப்ைப	 மாற்றி	 ெகாள்கிற ?
இதற்க் 	 காரணம்	number	 என்ப 	 இடமாற்றம்	 அைடகிற 	 (substitution)	 -
ஓெவா 	 ைற	 மடக் 	 வாக்கியம்	 இயங் ம்	 சமயம்	number	 இதன்	 மதிப்
மா கிற ,	 பின் 	 இதன்	 இடம்	 மாற்றத்தால்	 puts	 இன்	 மதிப் ம்	 மாறி	 திைரயில்
அச்சாகிற .

தற்ேபாைதய	மதிப் 	1		



		

தற்ேபாைதய	மதிப் 	2		

		

தற்ேபாைதய	மதிப் 	3		

		

தற்ேபாைதய	மதிப் 	4		

		

தற்ேபாைதய	மதிப் 	5		

உங்க க் 	 பியின்	 மடக் 	 வாக்கியங்களின்	 பலம்	 லப்ப ம்	 என்
நிைனக்கிேறாம்.	இங் 	ெகா க்கப்பட்ட	 பி	மடக் 	வாக்கியம்	while	மற் ம்	 for
தவிர	மற்றைவ ம்	உள்ளன	அனால்	இைத	ெகாண் 	மட் ேம	நாம்	ெதாடக்கத்தில்
இயங்கலாம்.	 மடக் 	 வாக்கியங்கைள	 தரவைமப் க டன்	 (datastructures)
இைணந் 	நிரல்ப த்தினால்	இவற்றின்	அ ர	பலம்	காணலாம்!

உங்க க் 	ஒ 	ெபாம்ைம	அலமாரி,	அல்ல 	ஒ 	ெசாப் 	சாமான்	திரட் 	 பரப்பி
இ ந்தால்	 இவற்ைற	 எண் வ ,	 சரிபார்ப்ப ,	 வரிைசப்ப த் வ 	 என்பைத
எல்லாேம	 பியிடம்	ஒ 	அதிேவக	கணினியிடம்	ெகா த் விடலாம்.	நீங்கள்	இைத
ெசய்யாமல்	 ஒ 	 ெசவ்வியல்	 த்தகத்ைதேயா	 அல்ல 	 தமிழிைச,	 கர்நாடக
இைசைய	இரசிக்க	 ேநரம்	 கழிக்கலாம்,	இல்லாட் 	ஒ 	 தைலவர்	 படத்ைதக்	 ட
ம ப 	 பார்க்கலாம்.	 பியின்	மடக் 	வாக்கியங்கள்	 பலம்	 உங்க க் 	எப்ேபா ம்
உண் !	இந்தத்	ெதா திைய	 ப்பதற்
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நாம்	 கடற்கைரயில்	 நம 	 மாயாவிக்காகக்	 காத்தி க்கிேறாம்	 என்
எண்ணிக்ெகாள்ேவாம்;	 ரியன்	அஸ்தமனம்	ஆ ம்	 ெபான்	 மாைல	 ேநரம்.	 நாம்
ஒவ்ெவா ம்	 மணி	 ேநரம்	 கழி ம்	 ேநரத்தி ம்	 மாயாவி	 வந் விட்டாரா	 என்
பார்க்கிேறாம்.	 இதைன	 Ruby	 ெமாழியில்	 இப்ப 	 எ தலாம்	 -	 அதாவ 	 ‘while’
என்ற	மடக் 	கட்டைளயில்	வழியாக.	ஒ 	7-மணி	மைலயில்	 ரியன்	அஸ்தமிக் ம்
என் 	ெகாள் ங்கள்;	நாம்	5	மணி	மாைல	அளவில்	கடற்கைரயில்	வந்ேதாம்	என்
ெகாள் ங்கள்.

ரியன்_மைறவ 	=	7		

		

ேநரம்_இப்ேபா 	=	5		

ேமல்	 உள்ள	 நிரலில்	 ‘ ரியன்_மைறவ ’	 என் 	 ஒ 	 மாறியில்	 7	 என்
ெகா த்ேதாம்;	‘ேநரம்_இப்ேபா ’	என்ற	மாறியில்	5	என் 	ெகா த்ேதாம்.

while	ேநரம்_இப்ேபா 	<=	 ரியன்_மைறவ 	do		

		

		puts	"இன் ம்	மாயாவிக் 	காத்தி க்கிேறாம்."		



		

		puts	"இப்ேபா 	ேநரம்		#{ேநரம்_இப்ேபா }	மணி	மாைல"		
		

		ேநரம்_இப்ேபா 	=	ேநரம்_இப்ேபா 	+	1		

		

end		

		

puts	"மாயாவி	வந்தார்!"		

இந்த	‘while’	மடக் 	கட்டைளயின்	ெவளிப்பா 	கீேழ:

இன் ம்	மாயாவிக் 	காத்தி க்கிேறாம்.		
		

இப்ேபா 	ேநரம்		5	மணி	மாைல		
		

இன் ம்	மாயாவிக் 	காத்தி க்கிேறாம்.		
		

இப்ேபா 	ேநரம்		6	மணி	மாைல		
		

இன் ம்	மாயாவிக் 	காத்தி க்கிேறாம்.		
		

இப்ேபா 	ேநரம்		7	மணி	மாைல		
		

மாயாவி	வந்தார்!		

1.	 வில்	‘இப்ேபா _ேநரம்’	என்பதன்	மதிப் 	என்ன	?



������������	(Collections)
தர 	மதிப் 	ெகாண்ட	 உ ப கைள	ெகாள் ம்	ஒ 	பாத்திரேம	 “தரவைமப் கள்”
எனப்ப ம்.	இ 	ேபான்ற	தரவைமப் களில்	இரண் 	வைகயாக	நம 	உ ப கைள
ேசமிக்கலாம்.	 தலாவ 	 “அணி”	 எனப்ப ம்	 (array)	 தரவைமப் ,	 இரண்டாவ
“எண்	 றி	அைட ”	எனப்ப ம்	(hashtable).	தரவைமப் 	என்ப 	ஒ 	விைளயாட்
சாமான்	ேபாட் ையப்	ேபாலேவ	-	ஒன் ம்	 ழப்பமான	விஷயம்	இல்ைல.

படம்	 7.1:	 விைளயாட் 	 ெபட் ம்	 அத ள்	 ைவக்கப்ப ம்	 சாமான்கைள	 ேபால
அைமந்த 	அணிகள்

தலில்	 விைளயாட் 	 சாமான்	அணி	 எ ம்	 தரவைமப் டன்	 இந்தப்	 பாடத்ைதத்
ெதாடங்கலாம்.

1.	 அணிகள்	(Arrays)

அணி,	 அல்ல 	 அணிகள்,	 என்ப 	 வரிைசப்ப த்தப்பட்ட,	 இடம்	 வழி	 அ ம்
வைக	 தரவைமப் கள்;	 இ 	 ேபான்ற	 அணிகளில்	 எந்த	 வைக	 தர கைள ம்
ேசர்க்கலாம்.	இைவகைள	வரிைசப்ப த்தலாம்	என்றல்	இ ேவ	ெபா ள்:	பள்ளியில்
காைல	 ட்டத்தின்	 பின் 	 வய 	அல்ல 	 ெபயர்	அகர தலி	 வரிைசயில்	 நின்
வ ப்பைறயில்	 ைழவீர்கள்.	 அணிக ம்	 அ 	 ேபாலேவ.	 உங்கள்	 பள்ளி	 வ ப்
மாணவர்கைள	 வய ,	 ெபயர்,	 இைட,	 உயரம்	 என்ற	 அம்சங்களால்
வரிைசப்ப த்தலாம்.	அதாவ 	இந்த	 நான் 	அம்சங்களில்	 ஏேத ம்	 ஒ 	வைக



இதைன	 ெகாண் 	 வரிைசப்ப த்தலாம்.	இதைன	 நிரல்	 என் 	 எ தினால்,	அ
‘அணிகள்’	என்பதால்	 றிக்கப்ப ம்.

வரிைசயில	 நா 	 பிள்ைளகள்	 இ ங்காங்க	 என் 	 ெகாள்ளேவாம்:	 மரன்,
கிலன்,	 ெசல்வி,	 மட் ம்	 யாழினி.	 நம்ம	 இந்தக்	 ழந்ைதகளின்	 ெபயைர

எ தியப ேய	 இவற்ைற	 இடம்	 ட் ம்	 ப 	 எண்	 இடலாம்.	 இப்ேபா 	 மரன்	 1.
கிலன்	 2.	 ெசல்வி	 3.	 யாழினி	 4.	இந்த	 நா 	 பிள்ைளக ம்	 வரிைசயில்	 நிக்க

இைதேய	அணியில்	 றியீட்டால்	இப்ப 	எ தலாம்

	[" மரன்",	"ெசல்வி",	" கிலன்",	"யாழினி"]		

அணிகள்	 என்பைத	 றியீேட	 ‘[’	 ெதாடக்கம்	 மற் ம்	 ’]’	 வ	 ச ர	 அைடப்
றிகைள	 பயன்ப த்தலாம்.	 இந்த	 இ 	 ச ர	 அைடப் 	 றிக க் ள்	 நம

சி வர்களின்	ெபயர்கைள	சரங்களாக	எ ங்கள்.

சரம்	என்ப 	உள்ளீ 	வரிைச	ப த்தப்பட்ட	ப 	கணினி	நிைனவகத்தில்	இ க் ம்.
கணினியில்	அணிகைள	 பிரித் 	 எ க்க	இவற்றின்	இடம்	 ட் ம்	 எண்	வரிைச
ேதைவப்ப ம்	 -	தினசரி	வாழ்வில்	ஒன்றில்	இ ந் 	 எண் வ 	 ேபால்	இல்லாமல்
கணினி	இடம்	 ட் ம்	வைக	 ஜ்யத்தில்	இ ந் 	 ெதாடங் ம்.	அதாவ 	 நம
மாணவர்களின்	ெபயர்கைள	இடம்	0-இல்	 மரன்	1-இல்	ெசல்வி	2-இல்	 கிலன்	3-
இல்	யாழினி

இடம்	 ட் ம்	எண்	என்ப 	ஒ 	ெதாைல ரத்ைத	அளப்பதற் 	சமமான	அள .
மரன்	 என்ற	 சரம்	 மதிப் 	இடம்	 0-இல்	 உள்ள .	 ெதாடர்ந் 	 ெசல்வி	 ஒன்றி ம்,
கிலன்	 இரண் ம்	 கைடசியாக	 யாழினி	 ன்றி ம்	 இடம்	 ட் 	 அணியில்

ேசமிக்கப்பட்ட .

கீேழ	 சி வர்களின்	 ெபயர்கைள	அணியி	 இட்டப 	அதைன	 சம்பந்த	 பட்ட	 இடம்
ட் 	எண்கைள	மற்ேறா 	அணியில்	ேசமித்தால்	அ

kids_array_index	என் 	ேதான் ம்.

kids_array	=	[" மரன்",	"ெசல்வி",	" கிலன்",	"யாழினி"]		
	#	kids_array	index	=>	[0,1,2,3]		

வரிைசப்ப த்திய	அணியில்	 தல்	இலக்கில்	 உள்ள	 மதிப்ைப	 எ க்க,	அதாவ
இடம்	 ட் 	 எண்	 ஜ்யம்,	 இதில்	 உள்ள	 மதிப்ைப	 ெபற	 இப்ப 	 நிரல்	 றி ைற
ெசய்ய ம்,

kids_array[0]		

		



=>	" மரன்"		

ச ர	அைடப் 	 றியீ 	என்ப 	ஒ 	அணி	வைகயான	மாறியில்	உள்ள	 றிப்பிட்ட
இடம்	 ட் 	 எண்ணில்	 உள்ள	 மதிப்ைப	 றித் 	 எ க் ம்	 வண்ணம்	அைம ம்.
இப்ேபா 	 அேத	 மாதிரி	 ச ர	 அைடப் 	 றிக க் ள்	 அணியில்	 உள்ள
மதிப் கைள ம்	மாற்றலாம்.	இப்ேபா 	யாழினி	ஊர்	மாரி	ேவ 	பள்ளிக் 	ெசன்றால்
நம 	 அணியில்	 அவள 	 இடத்ைத	 க ப்பாயி	 என்ற	 இன்ெனா 	 ழந்ைதக்
ெகா த் விட்டால்	அதைன	இப்ப 	நிரலில்	எ தலாம்.

kids_array	=	[" மரன்",	"ெசல்வி",	" கிலன்",	"யாழினி"]		
		

kids_array[3]	=	"க ப்பாயி"		
		

kids_array		

		

=>	[" மரன்",	"ெசல்வி",	" கிலன்",	"க ப்பாயி"]		

இவர்கைள	 அகர தலி	 ப 	 வரிைசப்ப த்தலாம்.	 இ 	 ‘ மரன்’,	 ‘ெசல்வி’,
‘ கிலன்’,	 ‘யாழினி’	 என்ற	வரிைசயில்	வ ம்.	 திய	 நபர்	ஒ வைர	 நம 	அணி
பட் யலில்	ேசர்க்கலாம்	-	இவள 	ெபயர்	அல்லி.

kids_array[4]	=	"அல்லி"		
		

kids_array		

		

=>	[" மரன்",	"ெசல்வி",	" கிலன்",	"க ப்பாயி","அல்லி"]		

அணிகள்	 என்பதில்	 சரம்	 ேசர்த் ம்	 கழித் ம்	 பார்த்ேதாம்	 அனால்	 இவற்றில்
எண்கள்	 மற் ம்	 ேவ 	 அணிகள்,	 ேபான்ற	 தரவைமப் கைள ம்
ேசற் க்ெகாள்ளலாம்.	கீேழ	உள்ள	நிரல்	 ண் ல்	பார்க்கலாம்

number_array	=	[1,2,3,4,5]		

		

string_array	=	["அல்லி",	"பாலன்",	"வள்ளி",	"ேதவன்"]		

		

mixed_array	=	[number_array,	"a	string",	13]		

ஒ 	அணி	மற்ேறா 	அணிைய	மதிப்பாகக்	ெகாள்ளலாம்.	உதாரணத் க் க்	 கீேழ
உள்ள	 நிரலில்	 அணி	 lots_of_arrays	 என்பதில்	 தல்	 மதிப்ைப	 எ க்க	 எப்ப
எ தலாம்:

lots_of_arrays[0]	 இதன்	 மதிப்ேபா	 [1,2]	 என்ற	 அணி.	 இதன்	 இரண்டாம்	 இடம்
ட் 	 மதிப்ைப	 அ க	 இப்ப 	 எ தேவண் ம்	 lots_of_arrays[0][1]	 இைவ

அைனத்ைத ம்	ேசர்த் 	பார்த்தால்	இப்ப யான	நிரல்	 ண் 	அைம ம்.



lots_of_arrays	=	[[1,2],"சரம்","ேதர் ெசய்"]		
		

lots_of_arrays[0][1]		

		

=>	2		

பி	 ெமாழி	 நமக் 	 அணிகள்	 என்ற	 தரவைமப்பில்	 பல	 உள்ளடக்கிய
அணிக க்கான	 சார் கைள	 த கிற .	 இவற்றில்	 வரிைசப்ப த் வதற்கான
sort	என் ம்	இதைன	ெசயல்ப த்தலாம்.	உதாரணம்,

string_array.sort		

		

=>	["அல்லி",	"ேதவன்",	"பாலன்",	"வள்ளி"]			

இந்த	அணி	வரிைச	 ப த்தப்பட் 	 கணினி	 திைரயில்	அச்சிட்ட .	ஆனால்	இ
கணினி	 நிைனவில்	 மாறாமல்	 இ க் ம்.	 இதைன,	அதாவ 	 string_array	 என்ற
மாறிைய	வரிைசப்ப த்தி	அேத	கணினி	நிைனவில்	ேசமிக்க	sort!	என் 	அைழக்க
ேவண் ம்.

இதைன	அைழக் ம்	 ன்ேப	பா ங்கள்

string_array		

		

=>	["அல்லி",	"பாலன்",	"வள்ளி",	"ேதவன்"]		

அைழத்தபின்	பா ங்கள்:

string_array.sort!		

		

=>	["அல்லி",	"ேதவன்",	"பாலன்",	"வள்ளி"]		

அ த் 	 பி	ெமாழியில்	திணி	 (shovel)	 <<	 என்கிற	ெசயற் றிையக்	ெகாண்
எப்ப 	 ஒ 	 அணியின்	 கைடசியில்	 ஒ 	 மதிப்ைப	 அந்த	 அணியில்	 இைணப்ப
என் 	பார்ப்ேபாம்,

string_array		

		

=>	["அல்லி",	"ேதவன்",	"பாலன்",	"வள்ளி"]		
		

string_array	<<	"கபிலன்"		

		

=>	["அல்லி",	"ேதவன்",	"பாலன்",	"வள்ளி",	"கபிலன்"]		

இந்த	 மண்வாரி	 <<	 என்ற	 ெசயற் றி	 ஒவ்ெவா 	 தரவைமப் க் ம்	 தனிப்பட்ட
ெசயல்	ெசய் ம்	வைக	 பி	ெமாழியில்



push	என்கிற	சார்பின்	பயன்ப த்தி	நம 	அணியில்	ேசற்றி க்கலாம்.	அதாவ :

string_array.push("கபிலன்")		

		

=>	["அல்லி",	"ேதவன்",	"பாலன்",	"வள்ளி",	"கபிலன்"]		

.

2.	 ெதாடர் 	அணி	(அல்ல 	எண்ணிம	அைட )	(ஹாஸ்	-	Hash)

பீ	 ெமாழியின்	 மற்ெறா 	 தரவம்சம்	 Hash	அல்ல 	 எண்ணிம	அைட 	 என்ப .
இதைன	 ெதாடர் 	 அணி	 அல்ல 	 உ ப்ப 	 அகராதி	 என் ம்	 (இதன்	 நி ம்
வ வைமப்ைப	 ெபா த் )	 அைழக்கலாம்.	 அதாவ 	 ஒ 	 ெசால்-ெபா ள்
ெதாடர்ைப	 எப்ப 	 அகராதி	 பிரதிபலிக்கிரேதா	 அேதேபால்	 இவ்வாறான
தரவைமப் கள்	அைனத் ம்	 ஒ 	 உ ப்ப 	அத டன்	 ெதாடர் ைடய	 மதிப்ைப ம்
கணினியில்	 ைகயாள	 உத கின்ற .	 அணி	 என்பதில்	 உள்ள	 வரிைசப்ப த் ம்
ணம்	இவ்வைக	 ெதாடர் 	அணிகளில்	 கிைடயா 	 -	 ஏெனனில்	இைவ	 சீரற்ற

அைமக்கப்பட்டைவ.

ெதாடர் 	அணியில்	 உ ப்ப கைள	 ைள	அைடப் க் றி	 ‘{‘	 ,	 ‘}’,	 ெகாண்
உ ப்ப யின்	 ெபயர்-ெபா ள்	 என் 	 எ தலாம்.	 உதாரணம்:	 {“உ-ெபயர்”	 =>	 “உ-
ெபா ள்”}.	இங் 	‘=>’	என்ற	 றியீ 	ெபயர்	-	ெபா ள்	ெதாடர்ைப	 றிக் ம்.

ஒேர	 ரகத்தில்	 பல	 ெபா ள்கள்	 இ ந்தால்	 அவற்ைற	 ெதாடர் 	 அணியாக
எ தலாம்.	 உதாரணம்,	 வீட் ன்	 விைளயாட்சாமான்கைள ம்	 அதன்	 மதிப்ைப ம்
ெகாண் 	ஒ 	ெதாடர் 	அணி	உ வாக்கினால்,	இப்ப 	இ க் ம்:

toy_chest	=	{		

		

		"அன்னம்"	=>	12,		
		

		"ெபாம்ைம"	=>	5,		
		

		"ெசாப் ச்சாமான்"	=>	514		

		

}		

இந்த	 ன் 	உ ப்ப க ம்	நம 	மாறியில்	ேசமிக்கப்பட்ட .	உ ப்ப 	ெபாயர்க ம்
-	அதாவ 	அன்னம்,	ெபாம்ைம,	ெசாப் ச்சாமான்	மற் ம்	அதன்	ேநர்ெதாடர் ைடய
மதிப் களான	 (உ ப்ப 	 ெபா ட்கள்)	 12,	 5,	 514	 உம்	 ேசமிக்கப்பட்ட .	 இந்தச்
ேசமிக்கப்பட்ட	 தகவல்கைள	 அ க	 ச ர	 அைடப் க் றிகைளப்



பயன்ப த்தேவண் ம்.

toy_chest["அன்னம்"]		
		

=>	12		

		

toy_chest["ெபாம்ைம"]		
		

=>	5		

		

toy_chest["ெசாப் ச்சாமான்”]		

		

=>	514		

ேமல்கண்டப 	 திய	 உ ப்ப கைள	 நம 	 மாறியில்	 ேசக்கலாம்.	 ‘toy	 chest’	 என்ற
ெதாடர் 	 அணியில்	 ச ர	 அைடப் க் றிகைள	 ெகாண் 	 திய	 உ ப்ப கைள
ேசர்க்கலாம்:

toy_chest["விைளயாட் ப்ெபட் "]	=	7		

		

=>	7		

		

toy_chest		

		

=>	{“அன்னம்"=>	12,	"ெபாம்ைம”=>	5,	"ெசாப் ச்சாமான்”=>	514,		

		

"விைளயாட் ப்பந் "	=>	7}		

அதாவ 	“விைளயாட் ப்பந் ”	என் 	ச ர	அைடப் க் றிக க் ள்	எ தினால்,
“toy_cars”	என்ற	ெதாடர் 	அணியில்	7	என்ற	மதிப் 	“விைளயாட் ப்பந் ”	என்ற
ெபய டன்	ெதாடர்பாக	இைணக்கப்ப ம்.	ஒ 	உ ப்ப ையத்	ெதாடர் 	அணியில்
இ ந் 	 அழிக்க	 delete`	 என்ற	 நிரல்பாகத்ைத	 பயன்ப த்தலாம்.	 இ 	 எப்ப
ெசயல்ப கிற 	என்பைத	பற்றி ம்	நாம்	அ த்த	கட்டத்தில்	ப க்கலாம்.

toy_chest.delete("அழி")		
		

=>	12		

		

toy_chest		

		

=>		{"ெபாம்ைம”=>	5,	"ெசாப் ச்சாமான்”=>	514,		

		

"விைளயாட் ப்பந் "	=>	7}		

ேமல்கண்டைத	 விட	 தலாக	 பீயில்	 அைடவில்	 உ ப்ப கைள	 ேசர்க்க ம்,
நீக்க ம்	 மாற்ற ம்	 அதிக	 வழிகள்	 உள்ளன்.	 இவற்ைற	 அ வதற் 	 ன்



நிரல்பாகங்கள்	 (methods)	 என்பைதப்பற்றி	 பயிலேவண் ம்.	 அ த் வ ம்	 சில
ெதாடர் 	 அணி	 உதாரணங்கைள	 வசித்த	 பின்	 நீங்கள்	 ேமற்ப யாக	 அ த்த
பாடத்திற் 	ெசல்லலாம்!
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1.	 இந்தக்	 ழந்ைதகளின்	 ெபயர்கைள	 ‘kid_array’	 என்ற	 ஒ 	 அணியில்
திரட் ங்கள்:	சிவா,	அலர்ேமல்	மங்ைக,	 ர்ணிமா,	கவிதா,	ேசகர்,	நாச்சம்ைம.
ஆண்	 மற் ம்	 ெபண்	 ழந்ைதகளின்	 ெபயர்கைள	 அகர தலி
வரிைசப்ப த்த;	விைட	என்ன	?

2.	 ‘kid_array’	 என்ற	 அணியில்	 இ ந் 	 ஆண்	 மற் ம்	 ெபண்	 ழந்ைத
ெபயர்கைள	 தனி	 தனி	 அணிகளில்	 இ க;	 ேம ம்	 இந்த	 இரண்
அணிகைள ம்	ஒ 	“ ”	என்ற	அணியில்	இ க.	இதைன	ெசய்ய	எவ்வள
சிறியதான	நிரைல	எ தலாம்	?

3.	 ‘group’	என்ற	 	அணியில்	உள்ள	‘boy_array’	மற் ம்	‘girl_array’	என்பைத
எப்ப 	வரிைச	மாற்றலாம்?

4.	 நம 	வ ப்பில்	 ‘ ப்பாணி’	என்ற	சி மி	அெமரிக்காவில்	இ ந் 	ேசர்ந்தாள்;
இவைள	எப்ப 	‘ 	அணியில்’	ேசர்ப்பீர்கள்	?

5.	 வ ப் 	வாத்யார்	 எப்ப 	வ ப்பில்	 சரிசமம்	ைபயன்க ம்	 ெபாண் ங்க ம்
இ ப்பார்கள்	என் 	சரிபார்க்கலாம்	 ?	இதற்க் 	என்ன	நிரல்	 ண் 	 உத ம்.
உதவி	 றிப் :	 அணியின்	 நீளம்	 என்ப 	 இங் 	 எதைன	 றிக் ம்	 என்
ேயாசித் 	பா ங்கள்.
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6.	 மாயாவியின்	ைகைபயில்	உள்ள	உ ப கைள	 றிக்க	நிரலில்	எண் றி	அைட
லம்	 றிக்க.	 இந்தப்	 ைபயில்	 3	 தவைளகள்,	 5	 லிைககள்,	 மற் ம்	 10
வ கள்	உள்ளன.	“bag”	என்ற	ெபயரில்	ஒ 	மாறிலிைய	உ வாக் க.	உங்கள்

நிரல்	எப்ப 	அைமந்த 	?

7.	 எண்	 றி	அைடவில்	எந்த	வைகயான	மதிப் கைள ம்	ேசமிக்கலாம்	-	ெவ ம்
எண்கள்	மட் மல்ல	 -	இதைன	நிைனவில்	ெகாள் ங்கள்.	ேமல்	உ வாக்கிய
அைடவில்	மாயாவியின்	மந்திரம்	ஒன்ைற	 ேசமி ங்கள்.	மாயாவியின்	ைபயில்
“shazam”	 என்ற	 மந்திரத்ைத	 ேசமி ங்கள்	 -	 அதன்	 விைளைவ	 அைடவின்



மதிப்பாக	ேசமி ங்கள்.	இங் 	“shazam”	என்ற	மந்திரம்	“turns	subject	into	a
frog”	என்ற	விைளைவ	உண்டாக் வதால்	அதைனேய	மதிப்பாக	ேசமி ங்கள்.
இப்ேபா 	ைகைப	நிரல்	எப்ப 	இ க்கிற 	?

8.	 சரி	 இப்ேபா	 மாயாவி	 மன 	 மாறி	 அவர்	 ைபயில்	 உள்ள	 “shazam”	 என்ற
மந்திரத்ைத	அழிக்க	வி ம் கிறார்;	எதைன	எப்ப 	ெசய்வ ?

9.	 மாயாவிக் 	 சில	 திய	 ேலகியங்கள்	 கிைடக்கின்றன;	 இைவ	 4	 ஆரஞ்
ேலகியம்,	5	நீலம்,	மற் ம்	7	சிவப் 	ேலகியங்கள்.	உங்கள்	ைபயில்	ேலகியங்கள்
என்ற	 ெபயரில்	 இந்த	 தகவல்கைள	 எண் றி	 அைடவாக	 ேசமிக்க ம்.உதவி
றிப் :	 ஒ 	 அைட 	 அதன்	 உ ப களில்	 மற்ேறா 	 எண் றி	 அைடைவ

ெகாள்ளலாம்.

10.	 அைடவில்	 தற்ேபா 	 நான் 	 உ ப கள்	 உள்ளன	 (தவைள,	 லிைக,	 வ
மற் ம்	 ேலகியம்);	 ஒ 	 திய	 மாயம்	 ெசய்ய	 மாயாவிக் 	 2	 தவைளகள்,	 3
லிைககள்,	 1	 வ 	 மற் ம்	 2	 நீல	 ேலகியங்கள்	 ேதைவ.	 இவற்ைற

ைகப்ைபயில்	இ ந் 	 எ ங்கள்	 -	 மீதம்	 எவ்வள 	 உள்ள 	 ?உதவி	 றிப் 	 :
கழித்தல்	‘-’	ெசயற் றிையப்	பயன்ப த் ங்கள்.
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நிரலாக்கலில்	 ெப ம்	 ப தி	 என்ப ,	 ஒ 	 ெப நிரைல	 ஒன் 	 ேசர்ந்
இயங்கக் ய,	 கட்டைளகைள	 சின்னஞ்சி 	 ப திகளாக	 பிரிப்ப 	 தான்.
இைதப்பற்றி	 ரிந் 	 ெகாள்ள,	 சராசரி	 வாழ்வில்	 நாம்	 கா ம்	 நிகழ் க டன்
ஒப்பிட் ப்	பார்ப்ேபாம்.	உதாரணத்திற் 	நாம்	கிரிக்ெகட்	விைளயா வதாக	கற்பைன
ெசய் 	ெகாள்ேவாம்.	ைமதானத்திற் 	ெவளிேய	 நீங்கள்	பந்ைத	விரட் 	அ க் ம்
பரபரப்பான	த ணத்ைத	 நீங்கள்	அைடவதற் 	காரணம்,	 நீங்கள்	களமிறங்கிய
தல்	கிைடத்த	ேநரத்ைத	சி 	சி 	ப திகளாக	பிரித் 	உங்கைள	தயார்	ப த்திக்

ெகாண்ட 	தான்.

தலில்	 மட்ைடையக்	 ைகயில்	 எ த்தி ப்பீர்கள்.	 ஓரி 	 ைற	 மட்ைடைய	 வீசிப்
பயிற்சி	 ெசய்தி ப்பீர்கள்.	 பின்னர்,	 ஆ களத்ைத	 ேநாக்கி	 நகர்ந் ,	 தயார்
நிைலக் 	 வந் ,	 பந் வீச்சாளைர	 ேநாக்கிக்	 கவனத்ைத	 ெச த்தியி ப்பீர்கள்.
இ தியாக	 உள் ச்ெச த் 	 பந்ைத	 அ த்தி ப்பீர்கள்.	 இவ்வாறாகிய	 உங்கள்
ஒவ்ெவா 	 அைச ம்	 விைளயாட் ன்	 பாகங்கள்	 (விைளயா வதற்கான	 சி
ெநறி ைறகள்).	இைவ	தான்	உங்கைளச்	சிறப்பான	ஆட்டத்திற் 	தயார்	ெசய் ம்.

இைத	ேவ 	விதமாக ம்	 ரிந் 	ெகாள்ளலாம்.	நீங்கள்	காெணாளி	விைளயாட் ல்
திய	 உயர்	 நிைலைய	 அைட ம்	 ேபா ,	 அந்த	 விைளயாட் ல்	 உள்ள	 ெமய்யான
நிரல்பாகங்கள்	 அைழக்கப்படலாம்.	 ேம ம்,	 அந்த	 விைளயாட் ல்	 உள்ள
உயிர்_வாய்ப் கள்	 எ ம்	 நிரல்பாகம்,	 நமக் 	 விைளயாட	 எத்தைன	 வாய்ப் கள்
உள்ளன	என்பைத	காட் ம்.	ேவெறா 	நிரல்பாகம்,	நம 	ெமாத்த	மதிப்ெபண்கைள
காண்பிக் ம்.	 மற் ெமான் 	 உங்கள 	 மீத ள்ள	 ஆ ளின்	 நலத்ைத
காண்பிக் ம்.	 இதில்	 உள்ள	அைனத் 	 நிரல்பாகங்க ம்,	 விைளயாட் ல்	 உங்கள்
ெசய்ைககைள	 கவனித் 	 உள்ளீ 	 (input)	 ெபற் க்	 ெகாள் ம்.	 பின்னர்,	 மற்ற
நிரல்கைள	அ கி	தகவல்கைள	ேசகரித் ,	 ப்பித் 	சரியாக	நமக் 	வழங் ம்.

நாேம	 ஒ 	 நிரல்பாகத்ைத	 எ தினால்,	 அைதப்பற்றி	 இன் ம்	 சிறப்பாக	 நம்மால்
ரிந் 	ெகாள்ள	 ம்.	கீேழ,	சி 	தகவைல	மட் ம்	திைரயில்	காட் ம்	ஓர்	எளிய
நிரல்பாகம்	 ெகா க்கப்பட் ள்ள .	 ஐஆர்பி-யின்	 (IRB)	 உள்ேள	 நாம்	 ஒ
நிரல்பாகத்ைத	 எ திவிட	 ம்,	அதற் 	 திெயா 	 ேகாப்ைப	 (file)	 உ வாக்க
ேவண் யதில்ைல.	 repl.it/languages/Ruby	 என்ற	 இைணயதள	 கவரிக்
ெசன் ம்	 நாம்	 நிரல்பாகங்கைள	 எ தலாம்.	 நிரல்பாகத்ைத	 இட வசம்	 உள்ள
பிரிவில்	எ திவிட் ,	நிரைல	ஓடவிட	ெபாத்தாைன	அ த் ங்கள்.

ைனயத்தில்	பின்வ மா 	தட்டச் 	ெசய் ங்கள்:



		$	irb			#	 பி	ெமாழிமாற்றிையத்	(nterpreter)	திறக்க	irb	என	தட்டச் 	ெசய் ங்கள்		
		

irb(main):001:0>	def	hello		

		

irb(main):002:1>	puts	"நல்வர !"		

		

irb(main):003:1>	end		

		

=>	nil		

பியில்	 நாம்	 நிரல்பாகத்ைத,	 def	 என்ற	 பதிப் ச்ெசால்லால்	 (keyword)
உ வாக் கிேறாம்.	 நிரல்பாகத்தின்	 ெபயர்	 def	 என்ற	 ெசால் க் 	 பின்
வரேவண் ம்.	 இ தான்	 நம்	 hello	 நிரல்பாகம்,	 இைவ	 எத்த	 உள்ளீ கைள ம்
ெபறவில்ைல	 (அ வலகம்	 ெசல் ம்	 ேபா ,	 ெபற்ேறார்கள்	 உங்கைள	 அைழத் ச்
ெசல்ல	மாட்டார்கள்	அல்லவா,	அ 	 ேபாலத்தான்).	 நிரல்பாகத்தின்	 உள்ளீ கைளப்
பற்றி	இன் ம்	சற் 	ேநரத்தில்	பார்க்கலாம்.

திைரப்படத்தின்	 இ தியிேலா,	 தாத்தா	 பாட் 	 ெசால் ம்	 கைதகளிேலா	 வ ம்
ற் ம்	என்ற	வார்த்ைத	ேபாலேவ,	 பி	ெமாழியின்	நிரல்பாகத்தில்	வ ம்	end	எ ம்

வார்த்ைத,	அதன்	 ைவ	 றிக் ம்.	 def	மற் ம்	 end	என்ற	பதிப் ெசாற்க க்
(keywords)	இைடயில்	உள்ள	நிரல்கைள,	கணினி	இந்த	நிரல்பாகத்தின்	ப தியாக
இயக் ம்.	இந்த	நிரல்வரிகள்	தான்	நிரல்பாகத்திற் 	இயங்க	 “ெதா ப்பாக”	நாம்
வழங் வதா ம்.

பல்ேவ 	 நிரல்பாகங்கைள	 நாம்	 ஒ ேசர	 எ தி	 இயக் வதற் ,	 அவற்ைற	 ஒ
ேகாப்பில்	ேசமித் 	இயக் வேத	எளிைமயானதாக	இ க் ம்.	அதனா;ல்,	தற்ேபா
ைனயத்திலி ந் 	ெவளிேயற	exitஎன்ற	ெசால்ைல	தட்டச் 	ெசய் ங்கள்.

உைர	 ெதா ப்பிையத்	 (text	 editor)	 திறந் 	 ெகாள் ங்கள்.	 எனக் 	 ஸப்ைலம்
ெடக்ஸ்ட்	 (Sublime	 Text)	 என் ம்	 ெதா ப்பி	 பி த்தமான 	 என்பதால்,	 அைத
பயன்ப த் கிேறன்.	 ஆனான்,	 நீங்கள்	 ேவெற 	 ேவண் மானா ம்
பயன்ப த்தலாம்.	 பல்ேவ 	 வைகயான	 ெதா ப்பிகள்	 இணயத்திலி ந்
இலவசமாக	 பதிவிறக்கம்	 ெசய் ம்ப யாக	 கிைடக்கின்றன.	 இைவ	 எ ம்
ேவண்டாம்	 என்றா ம்,	 நீங்கள்	 repl.it	 இைணயதளத்ைத	 பயன்ப த்திக்
ெகாள்ளலாம்.	ஆனால்,	அதில்	நிரல்கைள	ேசமித் 	ைவக்க	இயலா .

ஒ 	 திய	 ேகாப்ைப	 உ வாக்கி,	 ேமேல	 நாம்	 பார்த்த	 நிரல்பாகங்கைள	 தட்டச்
ெசய் ங்கள்.

def	hello		

		

		puts	"நல்வர !"		



		

end		

இந்தக்	ேகாப்ைப	hello.rb	என் 	ேமைசதளத்தில்	ேசமித் க்	ெகாள் ங்கள்.	இனி
இந்தக்	 ேகாப்ைப	 நீங்கள்	 ைனயத்திலி ந் 	 இயக்கிக்	 ெகாள்ளலாம்.
ைனயத்தில்	 cd	 (change	 directory)	 கட்டைளைய	இயக்கி	 ேமைசதளத்திற் ச்

ெசல் ங்கள்.

நீங்கள்	 ேசமித்த	 ேகாப்ைப	 ைனயத்தில்	 கண் பி க்க	 யவில்ைல	 என்றால்
கலங்க	 ேவண்டாம்,	 நான்	 உங்க க் 	 ஒ 	 எளிய	 வழி	 கற் த்த கிேறன்.
பின்வ மா 	 ைனயத்தில்	 தட்டச் 	 ெசய் ங்கள்.	 (இ 	 உங்கைள	 இல்ல
அைடவிக் 	 அதாவ 	 home	 folder	 அைழத் ச்	 ெசன் 	 பின்னர்
ேமைசதளாத்திற் 	ெகாண் 	ெசல் ம்)

Your-Computer-Name:$	cd		

		

Your-Computer-Name:$	cd	~/Desktop		

		

Your-Computer-Name:Desktop	$		

நாம்	 தற்ேபா 	 ேமைசதள	 அைடவில்	 இ ப்பதால்,	 நாம்	 hello.rb	 நிரைல	 ruby
கட்டைளைய	 பயன்ப த்தி	 இயக்கலாம்!	 ைனயத்தில்,	 ruby	 hello.rb	 என்
தட்டச் 	ெசய் ங்கள்.	அ 	பின்வ மா 	இ க் ம்.

Your-Computer-Name:Desktop	$	ruby	hello.rb		

		

Your-Computer-Name:Desktop	$		

திைரயில்	 பிைழகள்	 எ ம்	 ேதான்றாவிட்டால்,	 உங்கள்	 நிரல்	 ெவற்றிகரமாக
இயக்கப்	பட்ட 	என்ப 	ெபா ள்.	வாழ்த் க்கள்!

ெகாஞ்சம்	 ெபா ங்கள்,	 “நல்வர !”	 என்ப 	 ஏன்	 திைரயில்	 ேதான்றவில்ைல?
ஏெனனின்,	 hello	 நிரல்பாகத்ைத	 நாம்	அைழக்கவில்ைல.	 நாம்	 ெவ மேன	 hello
நிரல்பாகம்	 உள்ள	 நிரைல	 இயக்கிேனாேம	 தவிர,	 அந்த	 நிரல்பாகம்	 கணினியால்
இயக்கப்ப வதற் 	அதைன	அைழக்காமல்	விட் விட்ேடாம்.	hello.rb	நிரலின்	சில
மாற்றங்கைள	ெசய் ,	அைத	நாம்	எளிதாக	சரிெசய் 	விடலாம்.

def	hello		

		

		puts	"நல்வர !"		

		

end		

		



hello()		

இனி	 hello.rb	 ேகாப் 	 இயக்கப்ப ம்	 ேபா ,	 hello	 நிரல்பாகமான 	 ஐந்தாவ
வரியில்	 இயங் ம்.	 இந்த	 நிரல்பாகத்ைத	 அைழக்க,	 அதன்	 ெபயைர	 மட் ம்
எ தினால்	 ேபா மான .	 இந்த	 நிரல்பாகத்திற் 	 உள்ளீ கள்	 ஏ ம்	 இல்ைல
என்பதால்,	 அைடப் க் றிகள்	 ேசர்க்கேவண் ய 	 கட்டாயமில்ைல.	 உள்ளீ கள்
இ க் ேமயானால்,	 அவற்ைற	 நிரல்பாகத்தின்	 ெபய க் 	 பின்பாக
அைடப் க் றிக் ள்	 ெகா க்க	 ேவண் ம்.	 இனி	 நாம்	 நிரைல	 இயக்கினால்
பின்வ ம்	ெவளியீ 	நமக் 	கிைடக் ம்:

Your-Computer-Name:$	ruby	hello.rb		

		

நல்வர !		

		

Your-Computer-Name:$		

வாழ்த் க்கள்!	 நிரல்பாகத்ைத	 பயன்ப த்தி	 உங்கள்	 தல்	 நிரைல	 நீங்கள்
எ திவிட் ர்கள்.	 அ 	 puts	 என்ற	 பியின்	 உள்	 நிரல்பாகத்ைத	 பயன்ப த்தி,
ெவற்றிகரமாக	 இயங்கி,	 “நல்வர !”	 என்ற	 ெவளியீட்ைட	 நமக் 	 திைரயில்
அளித் ள்ள .

இனி	 உள்ளீ 	 ெப ம்	 ஒ 	 நிரல்பாகத்ைத	 எ தலாம்.	 நம்	 நிரல்பாகத்ைத
உபேயாகித் 	 இ 	 எண்கைள	 ெப க்க	 ேவண் ம்	 என்	 ைவத் க்	 ெகாள்ேவாம்.
அைத	நாம்	பின்வ மா 	எ தலாம்.

def	multiply(num1,num2)		

		

		num1	*	num2		

		

end		

அைடப் றி	பயன்ப த்தி	இ 	எண்கைள	(num1	and	num2)	உள்ளீ 	ெசய் மா ,
multiply	 எ ம்	 ெபயர்	 ட் 	 நாம்	 நிரல்பாகத்ைத	 எ தலாம்.	 அதன்பின்	 நாம்
இல வாக	 பியின்	 ெப க்கல்	 றிைய	 (	 *	 )	 இ 	 எண்களி ம்
பயன்ன்ப த்தலாம்.	 பியில்	இயல்பாக,	ஒ 	நிரல்பாகத்தின்	இ 	கட்டைளயின்
விைட	திைரயில்	ெவளியீ 	ெசய்யப்ப ம்.	அதனால்,	நாம்	எ திய	நிரல்பாகத்தின்
இ தி	கட்டைளயின்	விைட	ெவளியீ 	ெசய்யப்பட் ள்ள .

multiply(2,3)		

		

=>	6		

		

multiply(4,2)		



		

=>	8		

		

		

		

multiply(" க்",3)		
		

=>	" க் க் க்"		

பார்க்கப்ேபானால்,	 நாம்	 எ திய	 நிரல்பாகம்	 எண்கள்	 மட் ம்	 அல்லா
சரங்கைள ம்	ெப க் ம்	வல்லைம	உள்ள 	ேபா ம்!	நம்	நிரலில்	சில	மாற்றங்கைள
ெசய் ,	 எண்கைள	 மட் ம்	 உள்ளீ 	 ெசய்ய	 அ மதிக் ம்ப 	 ெசய் விடலாம்.
ஆனால்,	 அைதப்	 பற்றி	 நாம்	 இப்ேபா 	 கவைலப்பட	 ேவண்டாம்.	 நம ,	 வயைத
நாட்களில்	கணக்கி ம்	ப யாக	ஒ 	 	உதாரணத்ைத	பார்க்கலாமா?

def	years_to_days_old(years)		

		

		result	=	years	*	365		

		

		puts	"உங்கள்	வய 	#{result}	நாட்கள்	ஆ ம்!"		
		

end		

ேமல்	 றிப்பிட்ட	உதாரணத்ைத	சிறி 	விளக்கமாக	பார்க்கலாம்.	 தலாவதாக,	நம்
நிரல்பாகத்தின்	 ெபயைர	 years_to_days_old	 என் 	 மாற்றி ள்ேளாம்.	 இ 	 years
என் ம்	ஒேரெயா 	 மாறி	 /	 மாறிலி	 (variable)	 மட் ம்	ெபற் க்	ெகாள்கிற .	 நம்
நிரல்பாகத்தின்	 தல்	வரி,	 result	 என்ெறா 	 மாறிலிைய	 உ வாக்கி,	அதில்	 நாம்
உள்ளீ 	 ெசய்த	 years	 என்பதன்	 மதிப்ைப	 365-ஆல்	 ெப க்கி,	அந்தப்	 ெப க்கல்
மதிப்ைபச்	ேசமிக்கிற .	இ 	நாம்	உள்ளீ 	ெசய்த	ஆண் களில்	எத்தைன	நாட்கள்
உள்ளன	 என்பைத	 நமக் 	 ெதரிவிக் ம்.	 பின் 	 நாம்	 “உங்கள்	 வய 	 x	 நாட்கள்
ஆ ம்!”	 என் ம்	 சரத்தின்	 வாயிலாக	 விைடையத்	 திைரயில்	 ெவளியீ
ெசய்கிேறாம்.	இதில்	x	என்ப 	நம்	விைடையக்	 றிக் ம்.

நம்	 நிரல்பாகத்திற் 	 10	ஆண் கள்	 என	 உள்ளீ 	 ெசய்தால்	அ 	 பின்வ மா
இ க் ம்.

years_to_days_old(10)		

		

உங்கள்	வய 	3650	நாட்கள்	ஆ ம்!		
		

=>	nil		

puts	நிரல்பாகம்,	நம்	விைடையத்	த வதற் 	சரத்தி ள்	உள்ள	இைடச்ெச கைலப்
(interpolation)	#{	}பயன்ப த் கிற .	 பி,	சரத்தி ள்	சி 	நிரைலப்	பயன்ப த்த



வழங் ம்	 ைறையத்	தான்	நாம்	இைடச்ெச கல்	(interpolation)	என்கிேறாம்.	அ
ஒ 	 மாறிலியாகேவா,	 #{	 }	 என்பதற் ள்	 இ க் ம்	 கணிதச்	 சமன்பாடாகேவா
இ க்கலாம்.	இேதா,	கீேழ	சில	உதாரணங்கள்.

x	=	15		

		

puts	"இத ள்	#{x}	மாறிலி	உள்ள ."		

		

=>	இத ள்	15	மாறிலி	உள்ள .		

		

		

		

puts	"இ 	சமன்பாட்ைட	கணிக்கிற :	#{x	+	5}"		

		

=>	puts	இ 	சமன்பாட்ைட	கணிக்கிற :	20		

நாம்	years_to_days_old	நிரல்பாகத்தில்	ேவ 	சில	கட்டைளகைளச்	ேசர்த் விட் ,
அதன்	 உள்ளீட்ைட	 நீக்கி	 விடலாம்.	 நாம்	 பியின்	 gets	 நிரல்பாகத்ைதப்
பயன்ப த்தினால்,	 பயனரிடமி ந்ேத	 ேநர யாக	 உள்ளீ 	 ெபற் விடலாம்.	 நாம்
ந்ைதய	பாடத்தில்	ெசய்த 	ேபால்,	 chomp	பயன்ப த்தி,	 	வரிைய	 (new	 line

character)	 நீக்கிவிடலாம்.	 to_i	 நிரல்பாகமான 	 நாம்	 உள்ளீ 	 ெசய் ம்	 சரத்ைத
எண்ணாக	 மற்றிவி ம்.	 நாம்	 மாற்றம்	 ெசய்த	 நிரல்பாகம்	 பின்வ வ 	 ேபால்
காட்சியளிக் ம்.

1.	def	years_to_days_old		

		

2.			puts	"தாங்கள்	வயைத	உள்ளீ 	ெசய்ய ம்!"		
		

3.			years	=	gets.chomp.to_i		

		

4.			days	=	365	*	years		

		

5.			puts	"உங்கள்	வய 	#{days}	நாட்கள்!"		
		

6.	end		

இனி	நாம்	இைத	 IRB	 ைனயத்தில்	இயக்கிப்	பார்க்கலாம்.	 தலாவதாக,	இந்த
நிரைல	 age_in_days.rbஎன்ற	 ேகாப்பில்	 ேசமித் ,	அைத	 ேமைசதள	அைடவிேலா,
ேவ 	 அைடவிேலா	 ைவத் 	 வி ங்கள்.	 இனி	 நீங்கள்	 ைனயத்ைத
திறக் ம்ேபா ,	தாங்கள்	ேசமித்த	ேகாப்பின்	அைடவிற் 	ெசன் 	irb	என	தட்டச்
ெசய் ங்கள்.	இனி	நீங்கள்	பின்வ மா 	உங்கள 	நிரைல	இயக்கலாம்.

/Documents/Ruby/my_code_folder	>		

		

/Documents/Ruby/my_code_folder	>	irb		



		

>>	load	'age_in_days.rb'		

		

=>	true		

		

>>	years_to_days_old		

		

தாங்கள்	வயைத	உள்ளீ 	ெசய்ய ம்?		

தற்ேபா 	 நீங்கள்	 நிரல்பாகம்	 றித்த	அ ப்பைட	அறிைவ	 ெபற்றி ப்பீர்கள்,	இனி
தானாக	ஒ 	நிரல்பாகத்ைத	எ தி	பா ங்கள்.	ஒ 	ெசால்	விைளயாட்ேடா,	அல்ல
கணிப்பாைனேயா	 (calculator)	 எ த	 யன் 	 பார்க்கலாம்.	 தானாக	 யன்
பார்ப்ப 	நல்ல	ெதாடக்கமாக	அைம ம்!

�������

1.	 இந்த	(கீழ்	உள்ள)	நிரல்பாகத்தின்	சார் 	ெபயர்	என்ன	?

		def	multiply(num1,num2)		

				num1	*	num2		

		end		

2.	 இந்த	நிரல்பாகத்தின்	சார்பில்	எத்தைன	உள்ளீ கள்	உள்ளன	?

		def	meeting(place,	time,	day)		

					...		

		end		

3.	 இந்த	நிரல்பாகத்தின்	சார் 	ெவளியீ 	என்ன	?

		def	calculus		

		numbers	=	(25	*	37)	/	42		

						numbers	/	12	*	25		

						"Programming	is	not	math"		

			end		

4.	 ஒ 	ெபயைர	உள்ளீடாக	ெகாள் ம்	நிரல்பாக	சார்ைப	எ ங்கள்.	இந்த	நிரல்
ெவளியீ 	 உங்கள 	 உள்ளீ 	 வார்த்ைதையக்	 ெகாண் 	 "	 ப்ெபராக



உள்ள !"	என் 	அளிக்க	 ேவண் ம்.	இதற் 	ஏற்றவா 	 நிரைல	எ ங்கள்
பார்க்கலாம்!



������	������������
Enumerable	ெதா தி	என்ப 	நீங்கள்	ேதடல்	ெசய்ய,	வரிைசப்ப த்த,	ேதட	மற் ம்
ெதா ப் கைள	 ைகயாள	 அ மதிக் ம்	 ஒ 	 பி	 ைறகள்	 உள்ளைமக்கப்பட்ட
ஒ 	 ெதா ப் 	ஆ ம்.	 ேசகரிப் கள்	இரண் 	வ வங்களில்	வ ம்	அைவயாவன
எண்ணிமஅைட 	 மற் ம்	 ெதார் 	அணி	 என்பைத	 நிைனவில்	 ெகாள் ங்கள்.
இந்த	 அத்தியாயத்தில்	 நான் 	 அ ப்பைடக்	 Enumerable	 ெதா திகைள	 நாம்
விபரிக்க	உள்ேளாம்:

-each	(ஒவ்ெவா )

-each_with_index

-ேதர்

-ெதார் 	அணி

1.	 ஓவ்ெவான்றாக	(Each)

‘each’	 என்கின்ற	 ைற	 (method)	 உங்கள 	 அைடவில்	 உள்ள	 ஒவ்ெவா
உ ப்ப யி ம்	 ெகா க்கப்பட்ட	 நிரல்	 ண் ைன	 இயக் ம்.	 உதாரணமாக,	 ஒ
ெபாம்ைம	களஞ்சியத்ைத	அணியில்	ெகாண் 	நிரல்	எ தினால்	இவ்வா 	 ‘each’
என்ற	 ைறயிைன	 ெசயல்ப த்தலாம்:	 இதைன	 ெகாண் 	 நம 	 ெபாம்ைம
அணியில்	உள்ள	உ ப்ப களின்	ெபயர்கைள	திைரயில்	இடலாம்.	அதாவ :

toys	=	[		

		

		"கார்",		
		

		"பந் ",		

		

		"வீரன்	ெபாம்ைம",		
		

		"வீட் 	விலங் "		

		

]		

		

toys.each	{	|toy|	puts	toy	}		

		

	#	தற்ேபா 	ஒவ்ெவா 	ெபாம்ைமயின்	ெபய ம்	'toys'	என்ற	அணியில்	இ ந் 	திைரயிடப்ப ம்:		
		



		கார்		
		

		பந் 		

		

		வீரன்	ெபாம்ைம		
		

		வீட் 	விலங் 		

each	 ைறக் ள்ேள	 நாம்	 என்ன	 ெசய்தி க்கின்ேறாம்	 என்பைதப்	 பார்க்கலாம்.
இந்த	 ைற,	 வரிைச	 வ ப்ைப	 சார்த்தி க் ம்	 வைர	 இதைன	 எங்க ைடய
ெபாம்ைம	 வரிைசயில்	 பயன்ப த்த	 ம்.	 பின்னர்	 எங்க ைடய	 each
ைறயிைன	 நிரலி டாக	 ெசயற்ப த்த	 ம்.	 இங்ேக	 நாங்கள்	 puts
ைறயிைனப்	 பயன்ப த் கின்ேறாம்.	 எங்க ைடய	 |pipes|	 இல்	 நாங்கள்

toyஎன் ம்	 தற்காலிக	 மாறிைய	 வைரய த் 	 puts	 என் ம்	 ைறயிைன
ஒவ்ெவா 	toy	 ள் ம்	பயன்ப த் ம்	நிரலாக்கத்ைத	ெகாண் க்கின்ேறாம்.

எங்க ைடய	 each	 ைறயால்	 வரிைச	 ஒன்றி ள்ள	 எல்லா	 கைள ம்
பார்க்க ம்.	 இ 	 வரிசயில்	 மீண் ம்	 மீண் ம்	 ேதடல்	 என
அைழக்கப்ப ம்(வரிசயில்	 மீண் ம்	 மீண் ம்	 ேதடல்	 என்ப 	 ெதா தியி ள்ள
ஒவ்ெவா 	 toy	 இைன ம்	 பார்ப்பதற்கான	 சிறந்த	 வழியா ம்)	 வரிைசயி ள்ள
ஒவ்ெவா 	 களின்	ெப மதிைய ம்	 |pipes|	இ ள்ேள	நாங்கள்	 ேசமிக்கலாம்.
அத்ேதா 	 ஒவ்ெவா 	 களி ம்	 puts	 ைறயிைன	 பயன்ப த்தலாம்.நாங்கள்
கீ ள்ளவா 	நிரைல	எ தி ள்ேளாம்.

toys.each	do	|toy|		

		

		puts	toy		

		

end		

ளி	 அைடப் க்கைளப்	 பயன்ப த்தி	 do	 and	 end	 இைன	 ஒ 	 வரியில்
எ த ம்.	 நீங்கள்	 அதைன	 கட்டாயமாகப்	 பயன்ப த்த	 ேவண் யதில்ைல.
ஆனால்	இந்தக்	 கிய	 ைறயிைன	ேதைவப்ப ன்	பயன்ப த்தலாம்.	அத்ேதா
பியின்	 லம்	 நிரெலான்ைற	 எங்க ைடய	 do	 end	 or	 {	 }	 என்ற	 நிரலி ள்ேள

ெசயற்ப த்த	 ம்.இப்ேபா 	நாங்கள்	 each	 ைறயிைன	எவ்வா 	பயன்ப த்த
ேவண் ம்	என் 	பார்க்கலாம்.

எங்க ைடய	 ேசகரிப்பில்	ஒன் க் 	 ேமற்பட்ட	 toy	இ ப்பைதக்	கற்பைன	ெசய்
பா ங்கள்.(உங்க ைடய	 ெபற்ேறார்	 உங்க க் 	 பியில்	 நிரல்	 எ த
கற்பித்தி ந்தால்	 உங்க ைடய	 ேசகரிப்பில்	 ஒன் க் 	 ேமற்பட்ட	 toy	 இ க்க
வாய்ப் ள்ள .நீங்கள்	 அதிஷ்டாசாலி)எங்க ைடய	 ெபாம்ைமப்	 ெபட் யிைன
சிறப்பாக	 ஒ ங் ப த்த	 அல்ல 	 காட்சிப்ப த்த	 எண்ணிம	 அைடவிைனக்



கட்டாயமாகப்	பயன்ப த்த	ேவண் ம்.each	இைனப்	பயன்ப த் வதன்	 லம்	 toy
இைன ம்	toy	இன்	எண்ணிக்ைகைய ம்	காட் ட	 ம்.

toys	=	{"car"	=>	1,	"ball"	=>	3,	"action	figure"	=>	2,		

		

"stuffed	animal"	=>	8}		

		

toys.each	{	|key,	value|	puts	"#{key}	=>	#{value}"	}		

		

		

		

car	=>	1		

		

ball	=>	3		

		

action	figure	=>	2		

		

stuffed	animal	=>	8		

எண்ணிம	 அைடவில்	 each	 ைறயிைனப்	 பயன்ப த் ம்	 ேபா 	 வரிைசயி ள்ள
ஒவ்ெவா 	 க ம்	 key	 and	 a	 value	 உள்ள 	 என்பைத	 பி	 ெதரிந்
ைவத் ள்ள .|pipes|	 ைடய	 key	 and	 value	 pairs	இற் 	ெபயரிட	 நீங்கள்	எைத
ேவண் மானா ம்	 பயன்ப த்தலாம்.	 உதாரணமாக	 |x,	 y|.	ஆனால்	 key	 and	 value
இைன	 அவற்றின்	 ெபயரினால்	 அைடயாளப்	 ப த் வ 	 இல வான .பின்னர்
நாங்கள்	 மீண் ம்	 puts	 ைறயிைன	 ஒவ்ெவா 	 க ம்	 பயன்ப த்தி,
எங்க ைடய	 interpolation	#{	}	 லம்	எங்க ைடய	மாறிகளின்	ெப மதியிைன
சரம்களில்	ேசமிக்க ம்.	அத்ேதா 	இ தியாக	 toy	களின்	சாரம்கைள ம்	 toy
களின்	எண்ணிக்ைகைய ம்	காட்சிப்ப த்த	 ம்.

2.	 ஒவ்ெவான்றாக	இடம்காட் டன்	(Each_with_index)

இந்த	 எண்ணிலடங்கா	 ைற	 ஒவ்ெவான் ம்	 மற்ெறான்ைறப்	 ேபாலேவ
ெசயல்ப கிற ,	 தவிர	 அ 	 றிப்பிட்ட	 அணிகளின்	 றியீட்ைட	 அதன்
அைழப் க் 	 த ந்தவா 	 பி க்கிற .	 ஒ 	 அணி	 என்ப 	 தர கைள	 அல்ல
தகவல்கைள	 ஒ 	 றியீட் 	 (வரிைசயாக்க	 அைமப் ) ைறயில்	 வரிைசப்ப த்த
உதவ	பயன்ப கின்ற 	என்பைத	நிைனவில்	ைவத் க்ெகாள் ங்கள்.	ஒ 	அணி
மற் ம்	 ஐந் 	 உ ப்ப கள்	 ேசர்த் 	 0	 இலி ந் 	 4	 வைர	 ஐந் 	 றியீ கைள
ெகாண் ள்ளன,	 ஒவ்ெவா 	 றியீ ம்	 ஒவ்ெவா 	 தனிமத்தின்	 நிைலைய ம்
றிப்பி கிற .

my_array	=	['பந் ',	'மட்ைட',	'ெதாப்பி']		
		

my_array[2]		



		

=>	ெதாப்பி			
		

		

		

my_array[0]		

		

=>	பந் 		

ேமேல	உள்ள	எ த் க்காட் ல்,	my_array	இல்	உள்ள	ஒவ்ெவா 	உ ப்ைப ம்	அதன்
றியீட்டால்	அைழக்க	 ம்.	பந் 	 (ball)	 றியீட் 	 0	இல்	அைமந் ள்ள ,	Bat
றியீ 	 1	 இல்	 உள்ள ,	 மற் ம்	 றியீ 	 2	 இல்	 Hat	அைமந் ள்ள .	 நாங்கள்

ஒவ்ெவா 	 பிற	 உ ப்ப ைய ம்	 அச்சிட	 வி ம்பினால்,	 ஒவ்ெவா 	 றியீட்
ைறைய ம்	இந்த	மாதிரி	பயன்ப த்தலாம்:

my_array	=	['பந் ',	'மட்ைட',	'ெதாப்பி',	'சீ ைட',	'சப்பாத் ']		

		

my_array.each_with_index	do	|item,	index|		

		

		if	index	%	2	===	0		

		

				puts	item		

		

		end		

		

end		

modulo	 என்ப 	 ஒ 	 எண்ணில்	 மீத ள்ள	 அளைவ	 (இட 	 ப திக் 	 ேமல்)
பார்க் ம்	 ஒ 	 வழி	 என்பைத	 நிைனவில்	 ெகாள் ங்கள்.	 எனேவ	 இங்ேக,	 நாம்
உ ப்ப கள்	 றியீட் ைன	 இரண்டால்	 வ க் ம்	 ேபா 	 ஜ்ஜியத்திைன
எஞ்சியதாக	ெகாண் க் ம்

ஒ 	உ ப்ப யிைன	திைரயில்	உடெச த் ேவாம்.	இவற்றில்	 0,	 2,	மற் ம்	 4	ஆகிய
றியீ கள்	 மீதமின்றி	இரண் னால்	வ ப்ப ம்.	ஆகேவ	இக்	 றியீ க க் ரிய

உ ப்ப கைள	மட் ேம	உட்ெச த் ேவாம்	.

enumerable	 ைறைமைய	 எளிைமப்ப த்த	 even?	 ைற ம்	 ள்
அைடப் க் றிக ம்	பயன்ப ம்.

my_array.each_with_index	do	|item,	index|		

		

		puts	item	if	index.even?		

		

end		

		



		

		

பந் 								#item	at	index	0		

		

ெதாப்பி					#item	at	index	2		
		

சப்பாத் 				#item	at	index	4		

பி	இரட்ைட	எண்	 (even?)எனில்	நம்ைம	இம்	 ைற	மட் ப்ப த்தப்பட்ட	ெதா தி
ப திைய	 தவிர்க்க	 அ மதிக்கிற .	 இரட்ைட	 எண்	 (Even?),	 ஒ 	 இலக்கம்
இரட்ைட	 எண்	 எனில்	 அ 	 true	 எ ம்	 கட்டைளக் 	 தி ப்பி	 அைழக்கப்ப ம்.
ஒவ்ெவான் ம்	 ஒவ்ெவா 	 ப யி ம்	 றியீட் 	 ைறயிைனப்	 பயன்ப த்தி
கணினிைய	 எவ்வா 	 ெசயல்ப த் கிற 	 என்பைதப்	 பார்ப்பதற்கான	 வழி	 கீேழ
தரப்ப ள்ள .

my_array	=	['பந் ',	'மட்ைட',	'ெதாப்பி',	'சீ ைட',	'சப்பாத் ']		

		

my_array.each_with_index	do	|item,	index|		

		

		puts	item	if	index.even?		

		

end		

		

		

		

|'ball',	0|	if	0	is	even?,	then	puts	'பந் '		

		

true	=>	puts	'பந் '		

		

		

		

|'bat',	1|	if	1	is	even?,	then	puts	'மட்ைட'		
		

false		

		

		

		

|'hat',	2|	if	2	is	even?,	then	puts	'ெதாப்பி'		
		

true	=>	puts	'ெதாப்பி'		
		

		

		

|'uniform',	3|	if	3	is	even?,	then	puts	'சீ ைட'		
		

false		

		

		



		

|'shoes',	4|	if	4	is	even?,	then	puts	'சப்பாத் '		

		

true	=>	puts	'சப்பாத் '		

இந்த	 ைறயான 	 அணி	 ஒன்றின்	 உ ப்ப 	 மற் ம்	 இதன்	 றியீட் ல்	 இ ந்
ெதாடங் கிற .	பின்னர்	நாம்	வரிைசப்ப த்தி ள்ள	do	மற் ம்	end	காரணிகளின்
இைடேய	 றித்த	 ப திக் ரிய	 கட்டைளையச்	 ெசயல்ப த்த	 ேவண் ம்.	 இந்த
எ த் க்காட் ல்	 றியீட் 	எண்	இரட்ைட	எண்	என்றால்	மட் ேம	அ 	உ ப்ப ையப்
ெபயரி ம்.	 இல்ைலெயனில்,	 if	 கட்டைள	 தவறான 	 என	 தி ம்பி	 வ ம்	 மற் ம்
அந்தக்	 றிப்பிட்ட	 கட்டைளையக் ரிய	 எந்த	 தகவைல ம்	 பி	 திைரயில்
காண்பிக்கா .

3.	 ேதர் 	(Selection)

சரி,	இ 	 ரிந் 	ெகாள்ள	ஒ 	சிறிய	சிக்கலாக	இ க்கலாம்.	ஆனால்	எங்கைள
நம் ங்கள்.	 இதக்ச்	 சில	 பயிற்சிகளின்	 லம்	 எளிதாக	 அைடயலாம்.	 select
ெசயன் ைறயில்	அைத	எப்ப த்	ெதரி ெசய்வ 	என்பைதத்	ெதரிந் 	ெகாள்ளப்
பார்க்கலாம்.	 ஒ 	 ெதா தியின்	 கடந் 	 ெசல் ம்	 றியீட்ைடக்	 கண்டறிவதன்
லம்	 ‘Select’	ேவைல	ெசய்கின்ற ,ெதா தி	 true	என	மதிப்பிடப்பட்டால்	மட் ேம

select	இ ள்ள	 கைள	விைடயாகத்	த ம்.

	$	[1,2,3,4].select	{	false	}		

		

=>	[]		

		

		

		

	$	[1,2,3,4].select	{	true	}		

		

=>	[1,	2,	3,	4]		

ேமேல	உள்ள	எ த் க்காட் ல்,	ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட	 ைற	வரிைச	(1,2,3	மற் ம்	4)
இல்	உள்ள	ஒவ்ெவா 	உ ப் க ட ம்	பார்க்கப்ப கிற ,	ேம ம்	எங்கள்	ெதா தி
உண்ைமயாக	 இ ந்தால்	அந்த	 உ ப் 	 விைடயாக	 கிைடக் ம்	 .எங்கள்	 ெதா தி
தவறான	 லியன்	 என்பதால்,	 select	 ைற	 உண்ைம	 மதிப்பீ 	 இல்ைல	 மற் ம்
விைடயாக	 எதைன ம்	 தரா 	 ஆனால்	 அ 	 ஒ 	 ெவற் 	 வரிைசையத்	 த ம்.
அ த்த	வரியில்	நாம்	ெதா திக் 	 true	ஐ	அ ப் கின்ேறாம்	மற் ம்	 select	 ைற
வரிைசயில்	உள்ள	ஒவ்ெவா 	உ ப்ப ைய ம்	விைடயாகத்	த கின்ற .

select	 ைறைய	 எவ்வா 	 பயன்ப த் வ 	 மற் ம்	 மிக ம்	 பய ள்ள	 வழியில்
எவ்வா 	 பயன்ப த்தப்படலாம்	 என்பதற்கான	 உதாரணம்	 இங்ேக	 தரப்பட் ள்ள .



பரீட்ைச	 மதிப்ெபண்களின்	 ெதா ப்ைபக்	 கற்பைன	 ெசய் 	 பா ங்கள்,	 80
ள்ளிக க் 	ேமலாக	மட் ேம	மதிப்ெபண்கைளத்	ேதர்ந்ெத க்க	ேவண் ம்.

test_scores	=	[23,80,34,99,54,82,95,78,85]		

		

test_scores.select	do	|score|		

		

		score	>	80		

		

end		

		

=>	[99,	82,	95,	85]		

இங்ேக	 வரிைசயி ள்ள	 ஒவ்ெவா 	 கைள ம்	 பார்ப்பதற் 	 select	 இைன
நாங்கள்	 பயன்ப த் கின்ேறாம்.score	 என் ம்	 மாறியில்	 இந்த	 மதிப்
தற்காலிகமாக	 ேசமிக்கப்ப ம்.பின்னர்	 ஒவ்ெவா 	 மதிப்ெபண் ம்	 80	 ஐ	 விட
அதிகமாக	 உள்ளதா	 என	 ேசாதிக்கப்ப ம்.பின்னர்	 80	 ஐ	 விட	 அதிகமான
மதிப்ெபண்கள்	ேசகரிக்கப்பட் 	வரிைசக் 	அ ப்பப்ப ம்.

test_results	=	{		

		

		"Bobby"	=>	80,	"Jane"	=>	95,		

		

		"Adam"	=>	99,	"Doug"	=>	65,		

		

		"Sue"	=>	89,	"Kim"	=>	91		

		

}		

		

		

		

good_students	=	test_results.select	do	|student,	score|		

		

		score	>	80		

		

end		

இங்க	 எங்களிடம்	 மாணவர்கள 	 ெபயர்	 மற் ம்	 மதிப்ெபண்கைளக்	 ெகாண்ட
test_results	 எனப்ப ம்	 எண்ணிம	 அைட 	 உள்ள .80	 மதிப்ெபண்க க்
அதிகமாகப்	ெபற்ற	மாணவர்கைள ம்	அவர்கள 	மதிப்ெபண்கைள ம்	ெபற	select
என் ம்	 ைறயிைன	 நாங்கள்	 பயன்ப த்த	 ம்.இதைன	 நாங்கள்
ெசயற்ப த் ம்	ேபா 	good_students	என்ற	எண்ணிம	அைட 	இப்ப 	இ க் ம்.

$	good_students		

		

=>	{"Jane"=>95,	"Adam"=>99,	"Sue"=>89,	"Kim"=>91}		



வ ப்பி ள்ள	 ற் க்கணக்கான	 மாணவர்கைள	அவர்கள 	 மதிப்ெபண்களின்
அ ப்பைடயில்	வைகப்ப த்த	ஒ 	எளிய	select	 ைற	உபேயாகப்ப வைதக்	நீங்கள்
கற்பைன	ெசய் 	பா ங்கள்.	தர கைள	வரிைசப்ப த்த,	எண்ணிக்ைகையப்	ெபற,
வைகப்ப த்த	 மற் ம்	 ஒ ங்கைமக்க	 பி	 பயன்ப ம்.	 ற் க்கணக்கான
மாணவர்கைள	 அவர்கள 	 ெபயர்	 மற் ம்	 மதிப்ெபண்களின்அ ப்பைடயில்
வைகப்ப த்த	 ஒ 	 மனித க் ப்	 பல	 மணி	 ேநரங்கள்	 எ க் ம்	 ஆனால்	 ஒ
சிறந்த	கணினி	நிரல்	உடன யாக	இதைனச்	ெசய் 	 க் ம்.

4.	 ெதாடர் 	அணி	(map)

அ தி ம்	 இ தி மாக	 ெதார் 	 அணி(map)	 ைற	 பா ங்கள்.	 நம்
ேசகரிப் களி ள்ள	 கைள(elements)	 ேவ பட்ட	 ைறகள்	 எவ்வா
பாதிக்கின்றன	 என்பைத	 இ வைர	 பார்த்ேதாம்.ெதார் 	 அணி	 ைற	 லம்
றிப்பிட்ட	 கைளத்	ேதர்ந்ெத த் 	ஒேர	ேநரத்தில்	தி த்தலாம்.	உதாரணமாக

[“dog”,	 “cat”,	 “snake”,	 “mouse”].map	 do	 |animal|	 animal.capitalize	 end	 =>
[“Dog”,	“Cat”,	“Snake”,	“Mouse”]

இங்ேக	 நாம்	 ஒ 	 விலங் களின்	 அணிைய	 ைவத்தி க்கிேறாம்.	 அணியி ள்ள
ஒவ்ெவா 	 விலங் களின்	 தல்	 எ த்ைத ம்	ஆங்கில	 ெபரிய	 எ த் க்களால்
மாற்றீ 	 ெசய்ய	 பியி ள்ள	 ெதார் அணி(map)	 ைறைமைய
பயன்ப த் வேதா 	 capitalize	 ைறைய ம்	 பயன்ப த் கின்ேறாம்	 .capitalize
ைறைம	 அணியி ள்ள	 விலங் கள்	 எல்லாவற்றின ம்	 தல்	 எ த் க்கைள

ஆங்கில	ெபரிய	எ த் க்களால்	மாற்றீ 	ெசய் ம்.

ெதார் 	அணி	 க்கியமாக	அணியி ள்ள	தரைவ	கண் பி த் 	ைகயா கிற
அல்ல 	 அணியி ள்ள	 கைள	 வைரபடமாக் கிற 	 பியில்	 ெதார்
அணி டன்	ஒ 	அணிைய	நிரந்தரமாக	மாற் வதற் ,	ஏற்கனேவ	உள்ள	வரிைசக்
ஒ 	ஆச்சரிய	 றிைய	ேசர்க்க ம்	.

animals	 =	 [“dog”,“cat”,“snake”,“mouse”]	 animals.map!	 {	 |animal|
animal.capitalize	}	=>	[“Dog”,	“Cat”,	“Snake”,	“Mouse”]

Animals	=>	[“Dog”,	“Cat”,	“Snake”,	“Mouse”]

இந்த	ேநரத்தில்	நிரலாக்க	ெமாழிகளில்	இரண் 	அ ப்பைட	ேசகரிப் கைள	நீங்கள்
ரிந் ெகாள்கிறீர்கள்.	 Enumerable	 ெதா திைய	 கற் க்ெகாண்டதன்	 பின்னர்
அணிகள்	 மற் ம்	 எண்ணிம	 அைட 	 ெகாண்ட	 ேசகரிப் க க் 	 ெபா வாக
நான் 	 ைறகள்	 பயன்ப த்தப்ப ம்	அைவ	 each,	 each_with_index,	 select	 and
map



இப்ேபா 	சில	உதாரணங்கேளா 	உங்கள 	அறிைவ	ேமம்ப த்த	சில	பயிற்சிகைள
ேமற்க்ெகாள்ளலாம்.

பயிற்சி

1.	 இந்த	நிரல்	 ண் 	என்ன	எண்கைள	ெவளியீ 	ெசய் ம்?

[1,2,3,4,5].each	{	|num|	puts	num	if	num.odd?	}

2.	 கீேழ	உள்ள	‘each’	என்ற	சார் 	என்ன	ெவளியீ 	த ம்	?
```
“ThisdmakesdmoredsensedwithoutdD’s”.split(“d”).each	{

|letter|	puts	letter

}

றிப் 	:	இங் 	சார் கைள	ேகார்ைவயாக	இைணக்கிேறாம்	('method	chaining'	என் 	இதைன	 வார்கள்).	 தலில்	ஒ 	சரம்	அணி	என்பதைன	உ வாக்கி	பின் 	அந்த	அணியில்	'each'	என்ற	ெசயல்பாைட	இயக் கிேறாம்.	இதில்	அணி	மைற கமாகேவ	உள்ள .					

		

		

		

3.	'select'	என்ப 	ேதர்ந்ெத 	வாக்கியம்	இந்த	எண்	 க் ?		

food	=	{

“apple”	=>	“fruit”,

“carrot”	=>	“vegetable”,

“tomato”	=>	“fruit”

}

food.select	do	|item,	category|

category	===	“vegetable”

end

4.	கீழ்	ெகா க்க	பட்ட	ெதார் 	சார்பில்	(map)	என்ன	மதிப் 	கணிக்கப்பட் ம்?		

numbers	=	[1,2,3,4,5]



numbers.map	{	|num|	num	*	5	}

5.	ேகள்வி	4-இல்	கணிக்கப்பட்ட	மதிப் 	என்ன	?		

		

		

		

		

		

#	ேகாப் கள்		
		

	 ரிதல்		
		

இ வைர,	நாம்	 பி	ெமாழியின்	அ ப்பைடகள்	பலவற்ைற	கற் க்ெகாண்ேடாம்.	எந்த	ஒ 	நிரல்	ெமாழிக் ம்,	நாம்	கற் க்ெகாண்ட	சரங்கள்,	எண்கள்,	மாறிலிகள்,	தரவைமப் கள்	மற் ம்	நிரல்பாகங்கள்	மிக	மிக	 க்கியமானைவ.	இைவகள்	தாம்	நிரல்களின்	சின்னஞ்சி 	கட்டைமப் கள்	ஆ ம்.	 பிையேயா	ெவ 	நிரல்	ெமாழிகைளேயா	கற் க்	ெகாள்வதற் 	பிற்காலத்தில்	இைவ	உங்க க் 	பயன்ப ம்.		
		

நீங்கள்	நிரல்கள்	எ த	 வங் வதற் 	 ன்	ேம ம்	ஒன்ைற	கற்க	ேவண் 	உள்ள .	இ வைர	நாம்	சரங்கைள ம்	எண்கைள ம்	தி த்த ம்,	மாற்றங்கள்	ெசய்ய ம்	 ைனயத்ைத	தான்	பயன்ப த்திேனாம்.	ஆனால்,	ேகாப்பில்	நாம்	ேநர யாக	மாற்றம்	ெசய்ய	ேவண் மாயின்?		

		

ெகாப் கேளா 	நாம்	ெதாடர் 	ஏர்ப த்திக்	ெகாள்ள,	 பியின்	File	வ ப்ைப	(File	Class)	நாம்	உபேயாகிக்க	ேவண் ம்.	ேகாப் கைள	உ வாக்கி,	திறந் ,	தகவல்கைள	ேசமிப்பதற்கான	நிரல்	பின்வ மா 	ேதாற்றமளிக் ம்.		

the_file	=	File.open(“my_file.txt”,	“w”)

the_file.puts	“ேகாப்பின்	 தல்	வரி.”

the_file.close

		

		

ேம ள்ள	எ த் க்காட் ல்,	File	வ ப்ைப ம்	open	நிரல்பாகத்ைத ம்	பயன்ப த்தி	அதற் 	இ 	உள்ளீ கைள	அ ப்பி ள்ேளாம்.	அந்த	உள்ளீ களில்	 தலாவதான ,	my_file.txt,	இ 	நாம்	உ வாக்கப்ேபா ம்	ேகாப்பின்	ெபயர்	ஆ ம்.	இரண்டாவ 	உள்ளீ ,	w.	இ ,	நாம்	ேகாப்பில்	தகவல்கைள	எ த	ேபாகிேறாம்	என் ம்	ெசய்திைய	 பிக் 	ெதரிவிக் ம்.	அ த்த	வரியில்	உள்ள	puts,	நாம்	அளிக் ம்	சரங்கைள	ேகாப்பி ள்	எ ம்.	இ தியாக,	close	நிரல்பாகத்ைத	பயன்ப த்தி	நாம்	ேகாப்ைப	 வி கிேறாம்.		
		

நீங்கள்	 ைனயத்ைத	திறந் 	 பியின்	'Interactive	Shell	(IRB)'-ற் 	ெசன்றால்,	ேமல்	 றிப்பிட் ள்ள	கட்டைளகள்	அைனத்ைத ம்	இயக்கலாம்.	IRB-ல்	உள்ளேபா ,	உங்கள்	ேகாப்ைப	காண்பதற் 	exitஎன் 	தட்டச் 	ெசய் 	ெவளிேயறி	விட் ,	பின் 	ls	என	தட்டச் 	ெசய் ங்கள்.	இ 	உங்கள்	அைனத் 	ேகாப் கைள ம்	பட் யலிட் 	காண்பிக் ம்.	அதில்	my_file.txt	இடம்	ெபற்றி ப்பைத	நீங்கள்	காண்பீர்கள்.	இனி	open	my_file.txt	என	தட்டச் 	ெசய்தால்,	உங்கள்	ேகாப் 	திறக் ம்.		
		

இனி	இந்தக்	ேகாப்பில்	நாம்	மாற்றம்	ெசய்ய	ேவண் மானால்,	ேமல்	 றிப்பிட் ள்ள	அேத	நிரலில்,	ேகாப்ைப	திறப்பதற்கான	open	கட்டைளயின்	இரண்டாம்	உள்ளீடாக	'a'	பயன்ப த்த	ேவண் ம்.	இதற் 	பதிலாக	நாம்	w	பயன்ப த்தினால்,	ேகாப்பில்	உள்ள	தகவல்கைள	அழிக்கப்பட் 	 தலிலி ந் 	எ தப்ப ம்.	நாம்	'a'	பயன்ப த் வதன்	 லம்,	ேகாப்பில்	 ன்னி ந்த	தகவல்க க் 	கீழ்	 திய	தகவல்கள்	ேசமிக்கப்ப ம்.		
		

நாம்	ேகாப்பில்	உள்ள	தகவக்கைள	ப க்க	ேவண் மானால்,	அதற் 	இ 	வழி ைறகள்	உள்ளன.	 தலாவ 	நாம்	ேகாப்பில்	உள்ள	அைனத் 	தகவல்கைள ம்	ஒ ேசர	ப க்கலாம்,	அல்ல 	ஒவ்ெவா 	வரியாக	ப க்கலாம்.	நாம்	பின்வ மா 	'r'	உள்ளீைட	பயன்ப த்தி	ேகாப் கைள	ப க்கலாம்.	'r'	என்ப 	நாம்	ேகாப்ைப	ப க்க	ேபாகிேறாம்	என்பதற்கான	 றியீடா ம்.		

file	=	File.open(“our_file.txt”,	“r”)

entire_file	=	file.read

puts	entire_file

ேகாப்பின்	 தல்	வரி.

இ 	இரண்டாம்	வரி.

ேம ம்,	இ 	 ன்றாம்	வரி	ஆ ம்.



=>	nil

		

		

'r'	பயன்ப த் வதன்	 லம்	நாம்	ேகாப்ைப	read-only	mode	அதாவ 	ப க்க	மட் ேம	வைக	ெசய் ம்	விதமாக	திறக்கிேறாம்.	இவ்விதமாக	திறந்த	ேகாப்பில்	நாம்	எ த	 ற்பட்டால்,	அச்ெசயல்	ேதால்வியைட ம்.	ஆனால்,	நாம்	read	நிரல்பாகத்ைத	அைழத் 	ேகாப்பின்	 	தகவைல ம்	ஒ 	மாறிலியில்	ேசமித் ,	பின்னர்	திைரயில்	ெவளியீ 	ெசய்யலாம்.		
		

ஒவ்ெவா 	வரியாக	ப க்க	ேவண் ெமன்றால்,	readlines	நிரல்பாகத்ைத	பயன்ப த்தலாம்.		

File.open(“our_file.txt”).readlines.each	do	|line|

puts	line

end

இ 	வழி ைறகளி ம்,	ேகாப் 	ப க்கப்பட் 	ஒவ்ெவா 	வரியாக	ெவளியீ 	ெசய்யப்ப ம்.	ஆனா ம்,	அவ்வி 	நிரல்பாகங்களின்	ெவளியீட் ம்	ெப ம்	வித்தியாசம்	உள்ள .	readநிரல்பாகத்ைத	பயன்ப த் ம்	ேபா ,	ேகாப்பில்	உள்ள	 	தகவ ம்	ப க்கப்பட் 	nil	ெவளியீ 	ெசய்யப்ப கிற .	ஆனால்,	readlines	நிரல்பாகத்ைத	உபேயாகித்தால்	ஒவ்ெவா 	வரி ம்	ஓர்	அணியில்	ேசமிக்கப்பட் ,	இ தியாக	அந்த	அணி	ெவளியீ 	ெசய்யப்ப கிற .		

		

அ 	பின்வ மா 	ேதாற்றமளிக் ம்.		

file_array	=	File.open(“our_file.txt”).readlines

=>	[“ேகாப்பின்	 தல்	வரி.”,

"இ 	இரண்டாம்	வரி.\n",		

"ேம ம்,	இ 	 ன்றாம்	வரி	ஆ ம்."]		

நாம்	ேகாப்ைப	ப க்க,	File.open-ஆல்	readlines	நிரல்பாகத்ைத	அைழக்கிேறாம்.	ேகாப் 	 வ மாக	ப த் 	 க்கப்ப ம்	வைர	அைனத் 	வரிக ம்	ஓர்	அணியில்	ேசர்க்கப்ப கிற .	நம்	சரங்க க் 	இைடயில்	\n	எ ம்	 வரி	எ த்ைத	கவனித்தீர்களா?	நாம்	each	நிரல்பாகத்தின்	உதவி டன்,	ஒ 	ெதா திக் ள்	ஒவ்ெவா 	வரிைய ம்	ெச த்தி	chomp	பயன்ப த்தி	அந்தப்	 வரிகைள	எளிதாக	நீக்கிவிடலாம்.		

file_array	=	File.open(“our_file.txt”).readlines

.each	{	|line|	line.chomp!	}

=>	[“ேகாப்பின்	 தல்	வரி.”,

"இ 	இரண்டாம்	வரி.",		

"ேம ம்,	இ 	 ன்றாம்	வரி	ஆ ம்."]		

		

		

அற் தம்!	ேகாப் கைள	திறப்பதற் ம்,	அதில்	எ வதற் ம்,	அவற்ைற	ப ப்பதற் ம்	நீங்கள்	கற் க்	ெகாண் ர்கள்!	ேம ம்,	close	நிரல்பாகத்ைத	பயன்ப த்தி	ேகாப் கைள	 வதற் 	மறந் 	விடாதீர்கள்.	ேகாப் கைள	திறத் விட் 	அப்ப ேய	விட் வி வ 	நல்லதல்ல,	ஏெனனில்	ேகாப்ைப	 ம்ேபா 	தான்	கணினி	நாம்	எ திய	தகவல்கைள	அதில்	ேசமிக் ம்.	இதற் 	ேமலாக,	திறந் 	ைவக்கப்பட்ட	ேகாப் கள்	கணினியில்	நிைன 	திறத்தில்	அ த்தத்ைத	ஏற்ப த்தி	அதன்	ெசயல்பாட்ைட	 ைறத் விடலாம்.		
		

## 		

		

வாழ்த் க்கள்!		
		



நீங்கள்	கலாசலாக	சி வகர் க்ெகன	எ தப்பட்ட	 தல்	 பி	 த்தகத்ைத	ப த் 	 த் விட் ர்கள்!	சபாஷ்!	அ த் 	வங்கியில்	ேலான்	எ த் 	ெபங்க ரில்	ஒ 	நி வனத்ைத	அரமித் விடேவண் ய 	தாேன	-	இல்ைல	ஒ 	ேவைள	அைத ம்	பண்ணலாம்.		
		

சற் 	தீவிரமாக	ேயாசித்தால்	நிரலாக்கல்	என்பதில்	என் ம்	கற் க்ெகாள்ள	கடலள 	உள்ள .	உங்கள்	 யற்சி	இந்தக்	கடலில்	கால்	நைனத்த 	ேபாலேவ	அைம ம்.	உங்க க் 	ேநரம்	கிைடக்ைகயில்	நிரலாக்கல்	பற்றி	கணினியில்	கற் 	ெகாள் ங்கள்	-	மற்ற	நிரலாக்கல்	ெமாழிகள்	Python,	எழில்,	C,	C++,	Java	என் ம்	கற் 	ெகாள்ளலாம்	-	சில	பயிற்சி	படங்கைள ம்	 ய ங்கள்,	அதில்	கற்றதில்	நிரல்கைள	ெசயலிகைள	உ வாக் ங்கள்,	உங்கள்	திறைமைய	ேமம்ப த் ங்கள்.		
		

வாழ்க	நிரலாக்கல்.	உங்கள்	பயனம்	ெவற்றிகரமாக	அைமய	வாழ்த் க்கள்!		
		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

#பின்	இைணப் கள்		
		

#Appendix		

		

#இ.1	பயிற்சி	ேகள்விகளின்	விைடகள்		
		

		

		

##பாடம்	2	-	எண்கள்		
		

		

		



1.	2	+	3	+	5	=>	10		

		

2.	10	-	3	=>	7		

		

3.	9	/	3	=>	3		

		

4.	4	*	2	=>	8		

		

5.	4	**	2	=>	16		

		

6.	இந்தக்	கணக்கின்	11	%	5	விைட	என்ன?	=>	1		

		

11	ஐ	5	இன்	இரண் 	மடக்கில்	அடக்கலாம்.	5	இன்	இரண் 	மடங் 	10.	ஆகேவ	11	-	10	விைடயாக	1	இைனத்	த ம்		
		

7.	14	%	3	விைட	என்ன?	=>	2		

		

8.	ஒ 	மந்திரவாதி	தன்	ஒவ்ெவா 	ைகயி ம்	இரண் 	இலக்கங்கைள	ெகாண் ள்ளான்	(ஒன் 	இரட்ைட	எண்	மற்ற 	ஒற்ைற	எண்).	அவர்	தன்	ைககைள	திறந் 	உங்க க் 	அவற்ைற	காட்டப்ேபாவ 	இல்ைல.	ஆனால்	அவர்	உங்கைள	modulo	 ைறைய	பாவிக்க	அ மதிக்கிறார்.	உங்க ைடய	பணி	என்னெவன்றால்	எந்தக்	ைகயில்	இரட்ைட	எண்	மற் ம்	ஒற்ைற	எண்	உள்ள 	என்பைத	கண் 	பி ப்பதா ம்.		
		

ஒவ்ெவா 	இலக்கத்ைத ம்	x	என	 றியிட்டால்	நாம்	modulo	இைன	பயன்ப த்தலாம்.	x	%	2	===	0	உண்ைம(true)	என்றால்	இ 	ஒ 	இரட்ைட	எண்.	x	%	2	===	0	என்ப 	தவ 	என்றால்	இ 	ஒ 	ஒற்ைற	எண்.		

		

##பாடம்	3	-	சரங்கள்		
		

1.	puts	"இதன்	விைட"	+	"	என்னவாக	"	+	"ெவளிப்ப ம்	?"	இதன்	விைட	என்னவாக	ெவளிப்ப ம்?	=>	nil		
		

ேமல்ெகா க்கப்பட்ட	put	 ைறயான 	சரங்கைள	ஒன்றிைணத் 	திைரயில்	விைடைய	காண்பித் 	ெவ ைமயாக	தி ம்பிகிற 		

		

2.	"This	string	minus"	-	"That	string"		

NoMethodError:	undefined	method	`-’	for

“This	string	minus”:String

		

		

சரங்க க் 	என	எந்த	'-'	 ைற ம்(method)	இல்ைல.	எனேவ	இந்தச்	ெசயல்பா 	ெசயற்ப த்தப்	பட	 யா .	ஞாபகத்தில்	ைவத்தி க்க ம்	–	(minus)	என்ப 	இலக்கங்க க் 	(numbers)	மட் ேம!		
		

"1234.55".to_i	=>	1234		

		

"1234.55".to_f	=>	1234.55		

		

"Not	a	number".to_i	=>	0		

		

puts	"1\n2\n3\n"		

1

2



3

=>	nil

		

		

3.	இலக்கங்களாக(numbers	)	 றிப்பிட	 யாத	ெவளியீடான	 ஜியத்ைத	சரத்தின்	ேமல்	தந் ம்	ஏன்	'to	integer'	(to_i)	 ைறயான 	பய ள்ளதாக	க தப்ப கிற ?		

		

"to_i"	இலக்கங்கள்	இல்லாமல்	 ட	இன் ம்	சரங்களால்	அைழக்கப்படலாம்,	ேம ம்	இ 	 ஜியத்ைத	ெவளியீடாக	த ம்.	இ 	 றித்த	ெவற்றிகரமான	அைழப் 	மற் ம்	 ச்சிய	மதிப்பால்	சரத்தில்	 சிய	இலக்கங்கைள	 றித் 	காட்ட	 ம்.		
		

4.	Length	method	என்ன	ெசய்கின்ற 	என	நிைனக்கிறீர்கள்?	"Count".length	=>	5	சரத்தி ள்ள	எ த் க்களின்	எண்ணிக்ைகைய	அல்ல 	உ ப்ப கைள	கணக்கி கிற .		

		

5.	split	method	பற்றி	என்ன	நிைனக்கின்றீர்கள்?	"Count".split("")	=>	["C",	"o",	"u",	"n",	"t"]	'split'	 ைறயிைன	இைடெவளிகளின்றி	("")	பயன்ப த் ம்	ேபா 	சரம்	ஒன்றின்	ஒவ்ெவா 	எ த் க்கைள ம்	தனித்தனியாக	வரிைச	ஒன்றில்	ெபற	 ம்.		
		

6.	 ண் கள்	(slice)	என்ன	ெசய்கின்றன	என	நிைனகிறீர்கள்?			
		

"Count".slice(2)	=>	"u"		

		

Slice	 ைறயி டாக	அ ப்பப்ப ம்	கட்டைளக் 	அைமவாக	சரெமான்றின்	எ த் க்களின்	 றியீட் ன்	அ ப்பைடயில்	எ த் 	ேதர் 	ெசய்யப்ப ம்.	இங்ேக	 றியீ 	2	ஆக்க ள்ள	எ த் 	U	ஆ ம்.		
		

string:	["C",	"o",	"u",	"n",	"t"]	indexes:	[	0	,	1	,	2	,	3	,	4	]		

		

		

		

##பாடம்	4	-	மாறிகள்		
		

		

		

1.	x	என் ம்	மாறியில்	54	/	3	என்ற	ெப மதி	ேசமித் 	ைவக்கப்பட் ந்தால்	x	இன்	ெப மதி	என்ன?x	=	54	/	3	=>	18		

		

2.	மாறி	x	இன்	ெப மதிையப்	 திய	மாறி	y	இற் 	வழங் க	,பின்னர்	மாறி	x	இைன	3	ஆல்	வ க் க.	இப்ேபா 	மாறி	x	இன்	ெப மதி	என்ன?	y	இன்	ெப மதி	என்ன?		

		

		

y	=	x

=>	18	#	y	is	assigned	the	x	value,	18

x	=	x	/	3	#	or	written	as	x	/=	3

=>	6	#	x	is	now	the	value	of	18	/	3

3.	நாம்	நம்	மாறிகளில்சில	கணித	ெசயன்	 ைறகைள	ெசய் 	பார்த்தால்	என்ன?	X	க் 	ெப மானம்	12	ஐ	ெகா ேபாம்.	இதைன	இப்ேபா 	3	ஆல்	வ த்தால்	ெப மானம்	என்னவாக	இ க் ம்?		

x	=	12



x	/	3

=>	4

4.	இப்ேபா 	x	இன்	மதிப் 	என்ன?	=>	12	நாங்கள்	x	இைன	3ஆல்	வ க் ம்	ேபா 	வ ம்	விைளைவ	ேசமித் 	ைவக்கவில்ைல.	அதனால்	X	இ ைடய	மதிப் 	மாறாமல்	 ன் 	வழங்கப்பட்ட	அேத	12	என்ற	மதிப்ைபேய	ெகாண் க் ம்.		
		

		

		

##பாடம்	5	-	If	and	Else		
		

		

		

1.	Is	3	>	5	?	=>	false		

		

2.	3	<	5	=>	true		

		

3.	5	===	5	=>	true		

		

4.	10	>=	10	=>	true		

		

5.	10	<=	12	=>	true		

		

6.	10	!=	10	=>	false		

		

7.	10.object_id	===	10.object_id	=>	true		

		

இந்தச்	சரங்கைளப்	பற்றி?	8)	"dog"	===	"cat"	=>	false		
		

9.	"cat"	===	"cat"	=>	true		

		

10.			

“cat”.object_id	===	“cat”.object_id

=>	false

#	Numbers	have	object	id’s	that	don’t	change.

		

		

ஒவ்ெவா 	 ைற ம்	சரம்	உ வாக்கப கிற .	எப்ப ேயா	அந்த	சரத் க் ரிய	ஒ 	 திய	object_id	உ வாக்கப்பட் வி கிற .		

		

		

		

		

		

		



		

##பாடம்	6	-	Loops		
		

1.	ேநர	மாறியின்	தற்ேபாைதய	மதிப் 	என்ன??	=>	8		

		

எம 	இ தி	விைள 	7	ஆக	இ ந்தா ம்	அ த்த	 றியீட் 	ெதா தி	ெசயற்ப த்தபட்ட .	(current_time	=	current_time	+	1),	ேம ம்	எம 	மாறிகள்	1	ஆல்	அதிகரித் 	8	க் 	சமமாக	மாறி ள்ள .		

		

		

		

##பாடம்	7	-	Collections		
		

		

		

1)மந்திரவாதிேயா வரின்	மந்திர	ைகப்ைபக் 	ஒ 	எண்ணிம	அைடைவ	உ வாக்க ம்.	நாம்	ைபயி ள்	3	தவைள,	5	 லிைககள்	,	மற் ம்	 ள்கைள	ேபா ேவாம்.	ைபக் 	ஒ 	எண்ணிம	அைடைவ	எ ங்கள்.இப்ேபா 	உங்க ைடய	எண்ணிம	அைட 	எவ்வா 	காட்சியளிக் ம்?		

bag	=	{

“frogs”	=>	3,

“herbs”	=>	5,

“scrolls”	=>	10

}

		

		

2)ஞாபகத்தில்	ைவத்தி க்க ம்,	எண்ணிம	அைடவான 	இலக்கங்கைள	மட் ம்	அன்றி	எந்தெவா 	தர களின்	 க்கிய	மதிப் 	ேசா கைள	உள்ளடக்கி	இ க் ம்.	மந்திரவாதியின்	மந்திரத்ைத ம்	அதன	விைளைவ ம்	ேசர்ப்ேபாம்	(இ 	மந்திரவாதியின்	நிைனவில்	ஒ ேபா ம்	இ க்கா ).	மந்திரவாதியின்	ைபக் ள்	"shazam"	எ ம்	மந்திர	ெசால்ைல	ேசர்க்க ம்.	ேம ம்	இந்த	மதிப் 	எந்தப்	ெபா ைள ம்	தவைளயாக	மாற் ம்.	இப்ேபா 	எம 	ைபயி ள்	என்ன	உள்ள ?		

bag[“shazam”]	=	“turns	subject	into	a	frog”

bag

=>	{“frogs”	=>	3,

"herbs"	=>	5,		

"scrolls"	=>	10,		

"shazam"	=>	"turns	subject	into	a	frog"}		

3)எங்க ைடய	மந்திரவாதி	இனி	யாைர ம்	எப்ேபா ம்	தவைளயாக	மாற்ற	வி ம்பவில்ைல.	ஆகேவ	நாம்	எவ்வா 	"shazam"	எ ம்	மந்திரத்ைத	மந்திரவாதியின்	ைபயி ள்	இ ந் 	நீக்கலாம்?		

bag.delete(“shazam”)

=>	“turns	subject	into	a	frog”



4)எம 	மந்திரவாதி	சமீபத்தில்	 ன் 	ெவவ்ேவ 	வைகயான	ேபாஷன்	வாங்கி ள்ளார்.	4	ஆரஞ்	ேபாஷன்,	5	நீல	ேபாஷன்	மற் ம்	7	சிவப் 	ேபாஷன்.	நாம்	இப்ேபா 	எம 	ைபக் ள்	எவ்வா 	ேவ 	வைகயான	எண்ணிம	அைட 	ேபாஷைன	ேசர்க்கலாம்?		
		

** றிப் 	:	collection	இற் ள்	collections	கைள	நாம்	ைவத்தி க்கலாம்	என்பைத	நிைனவில்	ைவத்தி ங்கள்.**		

bag[“potions”]	=	{

“orange”	=>	4,

“blue”	=>	5,

“red”	=>	10

}

bag

=>	{	“frogs”=>3,	“herbs”=>5,

	"scrolls"=>10,		

	"potions"=>	{		

			"orange"=>3,		

			"blue"=>5,		

			"red"=>10		

		}		

}

		

5)இப்ேபா 	எம 	ைபக் ள்	நான் 	சாவிகள்	உள்ளன	(தவைள,	 லிைக,	 ள்,	ேபாஷன்).	நாம்	இவற்ைற	பாவித் 	எம 	தர கைள	அ கலாம்.	ஒ 	 திய	மந்திரத்ைத	உ வாக்க	எம 	மந்திரவாதிக் 	2	தவைளகள்,	3	 லிைககள்,	1	 ள்	மற் ம்	2	நீல	ேபாஷன்	ேதைவப்ப கிற .	இவற்ைற	எவ்வா 	எம 	எண்ணிம	அைடவில்	இ ந் 	நாம்	நீக்கலாம்?		
		

** றிப் 	:	நாங்கள்	சாவிக	உரிய	மதிப் க்கைள	வழங்க	 வேதா 	நீக்கப்பட்ட	உ ப்ப கைள	கழிக்க ம்**		

bag[“frogs”]	=	bag[“frogs”]	-	2

=>	1

bag[“herbs”]	=	bag[“herbs”]	-	3

=>	2



bag[“scrolls”]	=	bag[“scrolls”]	-	1

=>	9

bag[“potions”][“blue”]	=	bag[“potions”][“blue”]	-	2

=>	3

bag

=>	{

“frogs”	=>	1,

“herbs”	=>	2,

“scrolls”	=>	9,

“potions”	=>	{

"orange"	=>	4,		

"blue"	=>	3,		

"red"	=>	10		

}		

}

##பாடம்	8	-	Methods		
		

		

		

1)கீழ்	ெகா க்கபட் ள்ள	 ைறயின்	(method)	ெபயர்	என்ன?		

def	multiply(num1,num2)

num1	*	num2

end



=>	multiply

2)எத்தைன	வாதங்கைள	இந்த	 ைற	ெகாண் ள்ள ?		

def	meeting(place,	time,	day)

…

end

=>	3

3)இந்த	 ைற	எைத	ெவளியீ 	ெசய் ம்?	(இதன்	ெவளியீ கள்	என்ன?)		

def	calculus

numbers	=	(25	*	37)	/	42

numbers	/	12	*	25

“Programming	is	not	math”

end

=>	“Programming	is	not	math”

Ruby	methods	return	their	last	line	by	default		

		

4)வாதமாக	எ த் க்ெகாள்ள	 ய	ஒ 	வார்த்ைதையக்	ெகாண்ட	 ைறைய	எ க.	இந்த	 ைறைய	பாவித் 	அந்த	வார்த்ைதைய	ெவளியீடாகக்	கிைடக் மா 	ெசய்ய ம்,	மீ ம்	சரம்	"is	awesome!"	என	வர	ேவண் ம்.		

def	awesomify(word)

word	+	"	is	awesome!"

end

		

		

		

		

##பாடம்	9	-	Enumerables		
		

1)எந்த	இலக்கங்கள்	பின்வ ம்	ெதா தியின்	ெவளியீ களாக	அைம ம்?		



[1,2,3,4,5].each	{	|num|	puts	num	if	num.odd?	}

1

3

5

=>	[1,	2,	3,	4,	5]

2)இந்தச்	சரத்திலி ந் 	ஒவ்ெவா 	 ைறக்கான	ெவளியீ 	என்னவாக	இ க் ம்?		

“ThisdmakesdmoredsensedwithoutdD’s”.split(“d”).each	{

|letter|	puts	letter

}

This

makes

more

sense

without

D’s

=>	[“This”,	“makes”,	“more”,	“sense”,	“without”,	“D’s”]

3)ேதர் 	 ைறயான 	எண்ணிம	அைட க் 	என்ன	ெசய்கிற ?		

food	=	{

	"apple"	=>	"fruit",		

	"carrot"	=>	"vegetable",		

	"tomato"	=>	"fruit"		

}



food.select	do	|item,	category|

		category	===	"vegetable"		

end

=>	{“carrot”=>“vegetable”}

4)இங் 	ெதார் 	அணி	(map)	என்ன	ெசய் ம்?		

numbers	=	[1,2,3,4,5]

numbers.map	{	|num|	num	*	5	}

=>	[5,	10,	15,	20,	25]

5)இப்ேபா 	இந்த	இலக்கங்களின்	ெப மானம்	என்ன?		

=>	[1,	2,	3,	4,	5]
```
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தமிழ்-ஆங்கிலம்	கணிைம	ெசாற்கள்	பட் யைல	இங் 	காணலாம்.

1.	 பி	=	ruby

2.	 தர 	=	data

3.	 ெதார் 	அணி	/(அல்ல )	எண்ணிம	அைட 	=	map/hash

4.	 அணி	=	array

5.	 பட் யல்	=	list

6.	 ைன-ஓரம்	அைட 	=	graph

7.	 தரவைமப் 	=	data	structure

8.	 தகவல்	=	information

9.	 கணினி	=	computer

10.	 சரம்	=	string

11.	 எண்	/	 ெயண்	=	integer

12.	 ெசயல்பா 	/	ெசயற்பா 	=	operation

13.	 ெசயற் றி	=	operator

14.	 ஏரணம்	/	த க்கம்	=	logic

15.	 ெசய 	=	parameter

16.	 மதிப் 	=	value



17.	 மதிப்பிலி	=	null

18.	 ெவற் 	=	empty

19.	 மாறி	=	variable

20.	 மாறிலி	=	constant

21.	 மாற் றா	=	immutable

22.	 மாற் றா	வைக	=	immutable	type

23.	 மாற் றாைம	=	immutability

24.	 மாற்ற 	=	readonly

25.	 ேதக் 	=	store

26.	 ேதக்கம்	=	storage

27.	 ேசமி	=	save

28.	 இயக் 	=	execute

29.	 கவரி	=	address

30.	 நிைனவகம்	=	memory

31.	 றி 	/	வரி 	=	character

32.	 றிப்ெபயர்	=	identifier

33.	 நிைல 	=	literal

34.	 றிச்ெசால்	=	keyword

35.	 வில்ைல	-	ேடாக்கன்	=	token

36.	 சிறப் ெசால்	=	reserved	word
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ஏேத ம்	 பின் ட்டல்	 அல்ல 	 வினா	 ெதாடர்பாக	 என்ைனத்	 ெதாடர் ெகாள்ள
வி ம்பினால்	 நீங்கள்	 என்ைன	 ‘mrdougwright’	 என்பைத	 பயன்ப த்தி	 ெதாடர்
ெகாள்ளலாம்.

GitHub	>	@mrdougwright

மின்னஞ்சல்	>	mrdougwright@gmail.com

ெமாழிெபயர்ப் 	பற்றி



எழில்	ெமாழி	அறக்கட்டைள	இந்த	 ைல	ெமாழி	ெபயர்த்த .	 பிைழகள்	 மற் ம்
க த் க்க க் 	 இங் ள்ள	 ezhillang@gmail.com	 அஞ்சலில்	 ெதாடர்
ெகாள்ளலாம்.

பங்களித்தவர்கள்	பற்றி:

1.	 தி .	விமலன்	 மர லசிங்கம்,	இலங்ைக

2.	 தி .	 த் 	அண்ணாமைல,	அெமரிக்கா

3.	 பயிலகம்	தி .	 த் ,	ெசன்ைன,	இந்தியா

4.	 தி .	க த்தன்,	இந்தியா

5.	 தி .	ெஜாைபன்,	இந்தியா
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இந்தப்	 த்தகம்	 மாணவர்கள்	 நிரலாக்கம்	 பற்றி	 அறிந் 	 ெகாள்ள	 ைணக்
ைகேயடாக	இ க் ம்.	ெபரியவர்க ம்	இதைனப்	பயன்ப த்தலாம்.

பத்ேத	அத்தியாயங்களில்	எளிைமயான	 ைறயில்	கணினி	நிரலாக்க	ெமாழிகளில்
உள்ள	 அ ப்பைடக்	 ேகாட்பா கைள ம்	 நீங்கள்	 கற் க்	 ெகாள்ளலாம்;	 நிரலாக்க
அ ப்பைடகளான	 மாறிலி	 (Constant),	 மாறி	 (variable),	 சரம்(string),
எண்கள்(numbers),	 சார் கள்/நிரல்பாகங்கள்(functions/methods),	 தரவைமப் கள்
(collections	and	data	structures)	ேபான்றவற்ைற ம்	நீங்கள்	கற் க்ெகாள்ளலாம்.

இந்தப்	 த்தகத்ைதப்	 ப த் 	 த்த ம்	 நீங்கள்	 ேமற்கண்ட
கணிணிக்ேகாட்பா கைள ம்	 பயன்பாட்ைட ம்	 அறிந் ெகாள்வீர்கள்	 என்
நம் கிேறன்.
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உரிமம்

பைடப்பாக்கப்	ெபா ம	உரிமம்	வழியில்	உ வாக்கி ம்	ெமாழிெபயர்க்ப்பட்ட .

இந்த	ஆக்க	ேவைலயான 	பைடப்பாக்கப்	ெபா ம	உரிமம்	என்ற	வணிக	ேநாக்கம்
இல்லாத	 பன்னாட் 	 உரிைமயின்	 கீழ்	 ெவளியிடப்பட் ள்ள .	 எந்தெவா
ேநாக்கத்திற்காக ம்	ப ெய க்க,	விநிேயாகிக்க,	காட்சிப்ப த்த,	மாற்றம்	ெசய்ய,
மற் ம்	 பயன்ப த் வதற்கான	 உரிைமைய	 இங் 	 வழங்கி ள்ள .	 வணிக
ேநாக்கங்க க்காக	 அ மதி	 ேதைவ	 எனில்	 எம்மிடமி ந் 	 ெபற் க்ெகாள்ள,
ேகட் க்ெகாள்ளப்ப கிறீர்கள்.

ேம ம்	விவரங்க க் 	:	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
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ெவளியீ :	ஜூன்	23,	2019.	கலிேபானியா,	வட	அெமரிக்கா.

எ த் :	தமிழ்	சங்கம்	எம்.	என்.

ெமன்ெபா ள்:	ஓப்பன்	ஆபீஸ்,	 கிள்	ஆபீஸ்,	மற் ம்	ஓப்பன்	தமிழ்.
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